
Valdības iestāžu paziņojumi

38. saraksts
par personām, kas uz ministra ka-
bineta lēmumiem uzņemtas Latvijas

pavalstniecība.
1) Ljuberts Miķelis, 2) Beinats Miķelis,

3) Biterovičs Francis, 4) Buks-Kučiks
Vicents, 5) Briedē Kārlis, 6) Bald Regina,
7) Brandenburgs Paulis, 8) Dobriks
Jinis, 9) Darginovič Stefānija, 10) De-
mentei Vera, 11) Diesterhofts Augusts,
12) Freibergs Kārlis, 13) Fleišer Na-
dežda, 14) Fišers Roberts, 15) Goldštein
Broņislava, 16) Gelunas Jāzeps, 17) Gerve
Jēkabs, 18) Gaponova Akulina, 19) Ge-
gello Sergejs, 20) Gutmans Osvalds,
21) Geron Šarlotte, 22) Gedžus Alvine,
23) Gatcke Michails, 24) Hanovičs Hiršs,
25) Hartfeils Gustavs, 26) Jurgaitis Jā-
zeps, 27) Ivovičs Helene, 28) Kagans
Leiba, 29) Kirkutis Jānis, 30) Kulbis Ju-
ris, 31) Kube Miķelis, 32) Lapinskis
lvans, 33) Lukšo Ignats, 34) Lukaševič
Marija, 35) Lebedeva Katrine, 36) Las-
kovskij Anna, 37) Miškovič-Adamovičs
Viktors, 38) Mirons Staņislavs, 39) Mi-
novskij Juzefa, 40) Maleckis Šimens,
41) Medzelis Kazimirs, 42) Marcinkevič
Agneze, 43) Misjunas Kazimirs, 44) Mu-
tors Jāzeps, 45) Molis Marija, 46) Mi-
chailovs Roberts, 47) Maslova Pelageja,
48) Mazņikov Teodora, 49) Markov
Tatjana, 50) Minins Frols, 51) Minins
Vasilijs, 52) Malinovskij Broņislava,
53) Malinovskij Marija, 54) Nosirevs
Nesters, 55) Niklas Vilma, 56) Oijer
Heinrichs, 57) Pesjukevič Oktavija, 58)
Psevluckis Miķelis, 59) Poznjaks Antons,
60) Petrilo Franciska, 61) Pricepņikovs
Haritons, 62) Pavlovskij Pelageja, 63)
Padovs Antons, 64) Pečkus Marija,
65) Riseva Petronella, 66) > Reichenau
Irēna, 67) Ress Leontine, 68) Šimanskis
Benedikts, 69) Žuks Konstantins, 70) Si-
knjevičs Eduards, 7i) Šalkovskis Ale-
ksandrs, 72) Štaņulans Gabriels, 73) Sam-
sonovs Jānis74) Steinbergs Oskars

, ,

7a) Zaķīt Valda, 76) Stakelberg Elizabete,
77) Tolockis Niktopolions, 78) Trofimovs
Ņikiiors, 79) Černomorda Marianna,
°0) Ukrins Fricis, 81) Vorotnickis
Aleksandrs, 82) Vasilevskis Jēkabs,
°3) Voris Pavils, 84) Valančuks Jāzeps,»5) Vitkovskis Antons, 86) Vasiljevs
Matvejs, 87) Vasiljevs Antons, 88) Vc-
ronovičs Boriss, 89) Veisunas Julianna,
*) Viedeman Marta, 91) Vegerts Ādolfs,
ļi) Jakobsons Oskars, 93) Šmidris
wj«, 94) Bendiņ Ernests, 95) Bendiņš
*"s, 96) Eislers Voldemārs, 97) Eislers
«Hdolis, 98) Fišers Ādolfs, 99) Hartvigs
Jtancis, ioo) Hakelbergs Nikolajs,
U1) Lotce Maksis, 102) Rogenbaums

nendriks , 103) Hartmans Ernests,
p) Varlamovs Jēkabs, 105) Abramovič
JH 106) Antonijs Kārlis, 107) Be-
i^kltKazimirs, 1C8) Bartuševičs Alfrēds,
?*) Biums Andrejs, 110) Blitcs Ro-
^J«. 111) Bečalis-Bučn.-kij Franciska,
*«) Baldiševskij Jevrozinija, 113) Ce-^uk Barbara, 114) Didelis Ignats,

1 7 c!ge0tto
'

n§) Elke Alberts,
2*J , Tmans Klemeffis, 118) Feigins

^.eI», 119) Hlazenapp Fridrichs, 120)
122. pi Arturs - 121) Goldberg Tatjana,
OsiļL , mans Miķels > 123) Gabrilovičs
Gom!' , ) Grigorjeva Varvara, 125)
līl\u Jekims> 126) Gulidovs Nikolajs,
Eižen, fck is Vkents . 128> Hčhlert
S'.*) Januševskij Minna, 130)
132^ zen'īa> 131) Jerimovič Helene,

ftirit fi% Adolfs
' 133> Kuehn Irm"

Kazimi, ' Kveders Izidors, 135) Keršs
KatoSr ' J36> KuHnskis Pāvils, 137)
JnliaBD

s vJačeslavs, 138) Kurelinskij
l40)u'.'^) Kuzņecovs Aleksandrs,
Ws v-ī-sber8 Emilija, 141) Linden-
UpL^,142)LurjeMarija 143)
1451 iii- 8a > 14^) Levinsons Zalmans,

1S1CS Tuvijs, 146) Lopuskis Niko-

lajs, 147) Lovčus Elizabete, 148) La-
puchins Ipatijs, 149) Napoleons Česlavs
un Vanda, 150) Litvinskij-Ciževskij Micha-
lina, 151) Lisenko Aleksandrs, 152)
Lechts Nikolajs, 153) Meijers Aleksandrs,
154) Medickis Roberts, 155) Morozs
Aleksandrs, 156) Noskovskis Staņislavs,
157) Oliknovičs Francis, 158) Pogajevskis
Nikolajs, 159) Ponkratov Ida, 160) Petro-
nis Kazimirs, 161) Petronis Agate, 162)
Petronis Berta, 163) Politansk's Vladislavs,
164) Rotbergs Maksis, 165) Sens Edgars,
166) Steingetter Helene, 167) Sroģis
Otilija, 168) Sprinģis Arvids, 169) Ska-
ruls Jānis, 170)StrakšasMārtiņš, 17I)Strak-
šas Anna, 172) Sorins Leopolds, 173)
Sternin Grigors, 174) Šinduls Vikentijs,
175) Žin Marks, 176) Sotin Antoniņa,
177) Zaecs Aleksejs, 178) Tenis Emilija,
179) Čižas Marija, 180) Tamulevičs Pē-
teris, 181) Tomson Elza, 182) Teni-
sons Teodors, 183) Vingerts Johans,
184) Vissor Herta, 185) Vissor Olga,
186) Vilkodzins Kazimirs, 187) Vagar
Amālija, 188) Vesten Lūcija, 189)Vaičulis
Ferdinands, 190) Vasijevskis Miķels,
191) Varaks Jānis, 192) GricisKIements,
193) Koppels Aleksandrs, 194) Lepešinskis
Igors, 195) Nord Alise, 196) ŠieveArturs,
197) Stepats Johans, 198) Šakel Elza,
199) Urbāt Ernests, 200) Vebers Augusts,
201) Vekers Vladislavs, 202) Vassars
Jānis, 203) Višņevskis Vincents, 204)
Besnogovs lija, 205) Dgutka Miķels,
206) Kosserts Reinholds, 207) Kulbis
Pēters, 208) Lunge Gustavs, 209) Reichs
Otto, 210)^ Sergnčenko Sīmans, 211)
Verners Peters, 212) VJaskias Jefims,
213) Volske Vilhelms, 214) Duka Antons,
215) Jančuks Vasilijs, 216) Lisovičs
Michails, 217) Neverdovskis Alberts,
218) Potzeps Eduards, 219) Zvirbul
Lilija un 220) Hencelts Herbeits.

Rīgā, 1924. g. 11. novembrī. N°55243m.

Iekšlietu ministrijas administratīvā
departamenta vicedirektora vietas

izpildītājs V. L u d i ņ š
Nodaļas vadītāja vietas izpildītājs

K.Ābels.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 186.

(1. turpinājums.)

11291. Kazimirs, Aleksandrs Alek-
sandra d., dzim. 1903. g. 4. sept.^ pied.
pie Rīgas, dzīv. lielā Lubanes iela JVq 31.
— Rīgas kara apriņķa priekšnieka
1924. g. 11. okt. raksts Nt 48024
(487-24-XI), 1924. g. 7. aug. dezertējis
no Rēzeknes kājn. pulka. — Apcietināt
un nogādāt meklētāja rīcībā.

11292. Krebe, Emilija Jura m., 49 g.
veca, Latvijas pavalstniece, agrāk dzīv.
Rīgā, Mucenieku ielā N° 6, dz. 1. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1924. g
28. okt. raksts Ņb 10960 (483-24 XI),
sod. ar prefekta lēmumu N° 4731 no
1924. g. 9. okt. ar Ls 50,— vai 10 dien.
aresta. — Paziņot pref. 3. nodaļai.

11293. Kartans, J, agrāk dzīv. Vec-

Salaces pagastā (tuvāku ziņu nav). —
Rīgas 6. iec. miertiesneša 1924. g.
27? okt. raksts Ks 1257 (484-24-XI), iz-
vairās no kara klausības. — Paziņot
dzīves vietu.

31294. Kirkus, Zelma Jāņa m., dzim.

1905. g- 13. novembrī, piederīga pie Lie-
pājas pilsētas. — Liepājas prefektūras
1924. g. 19. septembra raksts Jfc 2778 I.
(440-24-XI), sastāvējusi zem medicinas
kontroles, patvarīgi aizbraukusi no Lie-
pājas. _ Nopratināt Kirkus par patva-
rīgu dzīves vietas atstāšanu un noprati-

nāšanas protokolu nosūtīt meklētājam, deļ
saukšanas pie atbildības. ,

11295. Kelps, Antons Jāzepa d., dzim.
1897 g. 18. aprill, pied. pie Kalkūnes

pag,,' Jaunjelgavas apriņķa. — Rīgasi po-
licijas 6. iecirkņa priekšnieka 1924. g-
20 oktobra raksts J* 23068 (474-24X1)

par neizrakstīsanos no karavīru sarak-
stiem. — Paziņot dzīves vietu.

11296. Kapiņš, Erichs Jāņa d., dzim.
1891. g., pied. pie Dikļu pag., Valmieras
apriņķa. — Kriminālas pārvaldes Rīgas
nodaļas priekšnieks no 1924. g. 28. okto-
bra (475-24 XI), apvainots naudas pie-
savināšanā. — Apcietināt.

11297. Kleins, Johans Ģirta dēls,
47 g. v, Latvijas pavalstnieks, agrāk
dzīvojis Mangaļsalā, Strazdiņa mājā. —
Rīgas prefektūras III. nodaļas 1924. g.
24. oktobra raksts JSfs 9515 (477-24-Xl),
sodīts no Rīgas prefekta ar lēmumu no
1924. g. 10. septembra zem Na 4144,
ar Ls 3,— vai 1 dienu aresta. — Pa-
zinot prefektūras 3. nodaļai.

11298. Kaniševski, Stepans Arkādija
dēls, 18 g. vecs, piederīgs pie Rēzeknes
apriņķa, Viļānu pagasta, agrāk dzīvojis
Kalsnavas Snevelos. — Cēsu apriņķa
4. iecirkņa miertiesneša 1924. g. 19. ok-
tobra raksts Ns 95 (479-24-XI), apvainots
soda lik. 510. p. 1. d. — Atrašanas
gadījumā ņemt parakstu par pastāvīgas
dzīves vietas neatstāšanu, par ko pa-
ziņot meklētājam.

11299. Kupris, BoleslavsZigismundad.,
22 g. v., Latvijas pilsonis, pēdējā dzīves
vieta Jelgavas apriņķī, Tetelmindes pag.,
Vainu mājās — Jelgavas apriņķa priekš-
nieka 1924. g. 20. oktobra raksts * JVa4422 I
(482-24-XI), sodīts administratīvā kārtā.—
Dzīves vietu paziņot meklētājam.

11300. Kardamakis, Nikolajs, 26 gadus
vecs, dzimis Kretā, grieķu tautības, au-
gumā 1,62 m, svarā 50 kg, tumši brūnas
acis, maza mute, biezas lūpas, melnas
ūsas bez bārzdas, melni sprogaini mati,
runā grieķu, angļu, franču un turku va-
lodas.

„The American Express Companv Inc.",
ar 1924. g. apkārtrakstu (478-24-XI),
1924. g. 18. oktobrī nozudis no Atenam
līdz ar .The American Express Com-
panv Inc Athens" piederošām naudas
suroam.

Par Kardamakis atrašanu tiks maksāts
1000 dolāru liels atalgojums. Bez tam
1000 dolāri tiks maksāti par minētās
naudas sumas atrašanu. Informācijas par
minēto personu lūdz nekavējotiea ziņot
vietējai policijai un ari uz adresi: „The
American Express Companv, Inc" 22, rue
Caunmartin, Paris. Telegramadresse:
Repamex-Paris.

11301. Krūmiņš, Ādolfs Pētera d.,
dzimis 1898. g, piederīgs pie Golgov-
skas pag. Valkas apr., agrāk dzīvojis
mazā Palisadu ie'ā N° 21/23, dz. 4. —
Rīgas policijas 6. iecirkņa pr ka 1924. g.
29. oktobra raksts N° 23854 (485-24-XI),
apvainots par karavīru reģistrācijas notei-
kumu neievērošanu.— Pazinot dzīves vietu.

11302. Ligers, Jānis Vikentija dēls,
22 g vec?, pied. pie Daugavpils apr.,
Liksnas pag., latvietis, katoļticīgs, agrāk
dzīv. Daugavpilī, Šilderu ielā N° 33,
dz. 6, neprecējies, pēc nodarbošanās
kurpnieks. — Valkas apriņķa 4. iec. mier-
tiesneša 1924. g. 23. ok'obra raksts wN° 837
(226 24-XII), apv. uz sod. 1 k 574. p.
1. d. pamata. — PiepraMt 2C0 'atus dro
šības naudas, līdz iemaksai apcietināt un
ziņot meklētājam.

11303. Lubaniets, Pēteris Jura dēls,
39 g. vecs, Latvijas pavalstnieks, agrāk
dzīv. Rīgā, Tilta ielā Ns 8, dz. 13. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1924. g.
25. oktobra raksti JVsJVs3377, 3435 un
5106 (229-24-XII), sod. ar prefekta lē-
mumu NWfc 1926, 1970 un 2761. —
Paziņot pref. 3. nodaļai.

11304. LerchiF, Voldemārs Eduarda d.,
24 g. vecs, Latvijas pilsonis, pec
ves vieta Jelgavas apr. Bērzmuižas pag.,
Pinteru mājās. — Jelgavas apriņķa
priekšnieka 1924. g. 22. oktobra raksts
N? 6076 1 (227-24-XlI), vairākkārt sodīts
administratīvā kārtā par piedzeršanos,
izvairās no soda izpildīšanas. — Apcie-
tināms un piesūtāms meklētājam.

11305. Leikums, Donats Ignata d.,
45 g. vecs, piederīgs un dzīvo Užvaides
pag., Daugavpils apr. — Daugavpils
apriņ ķa priekšn. ar lēmumu no 1924. g.
27. jun. JTc 2128,724 (228-24-XII), sod.
admin. kārtā par piedzeršanos. — Apcie-
tināts un izpildīt lēmumu.

11306. Lidaks (Lidacis) Kārlis Kārļa
d., dzim. 1898. g. 24. okt, pied. pie
Ropažu pag., aizbēdzis no Latvijas uz
ārzemēm ar s s „Everest". — Rīgas pol.
ostas iec. priekšn. 1924. g. 25. oktobra
raksts Jft 2940 (225-24-XII), apv. par
atvaļ. kara vīru reģistr. noteikuma neie-
vērošanu un par izceļošanu no Latvijas
bez attiecīgas atļaujas. — Saukt pie
atbildības.

11307. Leipcigs, Fridrichs Vilhelma d.,
28 g. vecs, Igaunijas pavalstnieks agrāk
dzīvojis Rīgā, Sadovņikova ielā Nb 43,
dz. 2. — Rīgas 12. iecirkņa miertiesneša
1924. g. 7. oktobra raksts Na 145/Kr.

(230-24-XII), piedzīt Ls 20,— soda
naudas, par neierašanos tiesas sēdē. —
Paziņot dzīves vietu.

11308. Lubock', Brocha, dzim. 1886. g.
15. aug., pied. pie Kaunas guberņas,

zīdiete, neprecējusies. — Rīgas policijas
9. iecirkņa priekšn. 1924 g. 28. okt.
raksts N° 14606 (231-24-XlI), uz sod.
lik. 276. p. 1. d pamata sod. ar 2 men.
cietuma. — Nogādāt meklētāja rīcībā.

11309. Liekam, Marija Viļā m.,21 g.
v., Latvijas pase Ns 720, izdota 1921..g.
10. janvaiī no Jērcēnu pagasta valdes.
— Valkas apr. priekšnieka 1924. g.
25. oktobra raksts JVa 1325 (232-24-XII),
izdota pase uz nepietiekošu dokumentu
pamata. — Pieprasīt dokumentus par
dzīvošanu un par piederību.

11310. Mucenieks, Pēters Dāvā d.,
40 g. v., pied. pie Cēsu apriņķa, Raunas
pag., Latvijas pavalstn. agrāk dzīv. Rīgā,
Čiekurkalnā, IV. linijā N° 9, dz. 10,
tirgotājs, luterticīgs, neprecējies. — Rīgas
7. iec. miertiesneša 1924. g. 22. oktobra
raksts Ns 2636 (2£9-24-XI), apv. uz sod.
lik. '26?. un 475. p. pamata. — Paziņot
dzīves vietu.

11311. Mazalevski, Marija Jāņa m.,
18 g. v., Polijas pavalstniece, poliete,
katoļticīga, dzim. Daugavpilī, nodarbojas
ar prostitūciju, agrāk dzīv. Rīgā, Katoļu
ielā N° 33, dz. 77. — Rīgas 7. iec. mier-
tiesneša 1924. g. 18. oktobra raksts
Ns 2613 (23024-XI), apv. uz sod. lik.
274. un 528. p. pamata. — Paziņot
Uii VtJ
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11312. Muraševs, Kirils Andreja d,
dzimis 1884. g, Latvijas pavalstnieks,
agrāk dzīvojis Rīgā, Lāčplēša ielā N2 101,
dz. 4. — Rīgas prefektūras 3. nodaļas
1924. g. 24. oktobra raksts N° 10104
(232-24-XI), sodīts no Rīgas prefekta ar
lēmumu no 1924. g. 23. septembra
tfe 4325, ar Ls 200,— vai 1 mēnesi
aresta. — Paziņot prefektūras 3. nodaļai.

11313. Mochanovskis, Jānis Antona
d., 32 g. vecs, sevi uzdevies par Krie-
vijas pavalstnieku, augums 2 aršinas,
8 veršoki, acis zilas, kājās gari ūdens
zābaki virs ceļiem, tumši pelēkas bikses,
mugurā gaiši pelēks frencis un galvā
kepka ar dzeltenu ādu apšūtu sirmi.
Dzīves vieta nav zināma. — Daugavpils
prefekta 1924. g. zem J*281 (234-24-XI),
arestants, izbēdzis no ārējiem darbiem
Grīvā, notiesāis uz soda lik. 585. p.
1. d. pamata, ar ieslodzīšanu pārmā-
cības namā uz 4 gadiem, sodu beigs

g. 19. maijā. — Apcietināms un
nogādājams Daugavpils cietuma priekš-
nieka rīcībā, par ko paziņojams me-
klētāiam.

11314. Mulers, Faiviš Jekela d., dzim.
1897. g., Daugavpils pilsētas pilsonis,
precējies, žīds, agrākā dzīves vieta Dau-

lī, Zaļā ielā Ns 108. — Da
pilsētas I. iec. policijas priekšnieka
1924. g. 3. septembra
235-24-XI), apv. 184. p. —

Dzīves vieta paz ņojama meklētajam.
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11315. Menc, Jānis Mārtiņa d,, 13 g.
vecs, ģērbies brūnās drēbēs, brūnā žokej-
cepurē galvā, gaiši mati, brūnas acis,
bālu seju, liela auguma, jauni šņorzābaki
kājās, dzīv. Rīgā, Cēsu ielā Ns 11, dz. 4. —
Rīgas 4. pol. iec. priekšnieka 1924. g.
7. oktobra telefonogr. M> 279 (236-24-Xl),
1924. g. 25. oktobr i izgājis no maiam
un līdz šim nav atgriezies. — Ziņot
meklētājam.

11316. Muižnieks, Jānis Jāzepa d.,
22 g. vecs, pied. pie Ilūkstes apr., Gār-
senes pag., neprecējies, strādnieks, dzīv.
Līvānu miestā, Rīgas ielā N° 129. —
leksi. min. emigrantu un bēgļu nodaļas
1924. g. 29. okt. raksts N° 127920
(237-24-XI), nolikts zem slepenas polic.
uzraudzības. — Atrašanas gadījumā ņemt
zem slepenas policijas uzraudzības, par
ko paziņot meklētājam.

11317. Markuls, Viktors, 10 g. vecs,
3 par ganu Sventes pagastā, pie

Jāzepa Burakovska. — Ilūkstes aprinka
priekšnieka 1924. g. 16. okt. raksts

2011 II (233-24-_XI), pazudis. — No-
gādāt meilētājam,dēļ nodošanas vecākiem.

11318. Machač, Marija Andreja m.,
dzim. 1S93. g., Latvijas pavalstniece,
krieviete, pareizticīga, nodarbošanos uz-
devusi kā kalpotāja, bet slepeni nodar-
to: as ar prostitūciju, agrāk dzīv. Marijas
ielā No 132, dz. 32. — Rīgas 7. iec.

miertiesneša 1924. g. 18. okt. raksts

N° . 2619 (231-24-Xi), apv. uz sod. lik.
528. p. p. — Paziņot dzīves vietu.

11319. Naumovs, Michejs Konstantīna
dēis, dzimis 1896. g., piederīgs pie
Rīgas. — Kriminālās pārvaldes Rīgas
nodoļas 1924. gada 28. oktobra raksts
(57-24-IV), apvainots zādzības līdzzinā-
šanā. — Apcietināt.

11320. Orlovski, Antons Jāzepa d.,
29 g. vecs, Latvijas pavalstnieks, agrāk
dzīvojis Rīgā, Parka ielā N° 1, dz. 1. —
Rīgas prefektures 3 nodaļas 1924. g.
22. oktobra raksts N° 10480 (79-24-V),
sodīts ar Rīgas prefekta lēmumu No4525
no 1924. g. 1. oktobra ar Ls 10,— vai
2 dienām aresta. — Paziņot meklētājam.

11321. Orlovskaja, Emilija Osipa m.,
dzim. 1904. g., pied. pie Daugavpils,
čigāniete, katoļticiga, agrāk dzīv. Dau-
gavpilī, Šodejas ielā N° 152. — Latgales
apgabala tiesas Daugavpils apr. 2. iec.
miertiesneša 1924. g. 15. oktobra raksts
Nš 824 (80-24-V), apv. uz sod. lik. 262. p.
1. d. pamata. — Paziņot dzīves vietu.

11322. Ostrovskaja, Marija Osima m.,
dzim. 1900. g., pied. pie Ludzas pilsētas,
agrāk dzīv. Rīgā, Dzirnavu ielā 92,
dz. 11, latviete, katoļticīga, neprecējusēs.
— Rīgas 8. iec. mieniesneša 1924. g.
20. oktobra raksts Ns 826, (81-24-V),

apv. uz sod. lik. 528. p. — Paziņot
dzīves vietu.

11323. Porecki, Jāzeps Jāzepa d.,
56 g. v., Latvijas pavalstnieks, agrāk
dzīv. Vec-Mīlgrāvī, 5. stigā N° 221. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1924. g.
23. oktobra raksts Ne 5747 22 (347-24-XI),
sodīts ar Rīgas prefekta lēmumu N°5747
no 1922. g. 20. jūnija ar Ls 20 vai
14 dienām aresta. — Paziņot meklētājam.

(Turpmāk vēl.)
G. Tif entāls.

Darbvedis A. Zaķis.

f zlabojums.
Š. g. 5. novembra .Valdības Vēstneša"

252. numurā iespiestie noteikumi par
Bulduru un Daugavpils dzezsceļu tiltu
bezmaksas lietošanu nepareizi apzīmēti
ar ,K» 341*, jābūt Ns 257".
Dzelzsceļu galvenā direktora palīga v. i.

Arronets,
Administratīvās nodaļas vadītājs Līcis.

Iecelšanas.
Rezolūcija

1924. g. 10. novembri.
Ieceļu veselības departamenta fanracijs valdes

līdzšinējo jannako revizoru proviz ru Nikolaju
Klassonu par vecāko revizoru tnrpat, skaitot
no š g. 1. novembra.

Iekšlietu ministrs P. Juraševskis.
Veselības departamenta direktors

J.Kivickis.

Pielikumi instrukcijai par karavīru atvaļināšanu no aktivā kara dienesta u t. t.
(Skat. .Valdības Vēstneša" š. g. NsNš 248.—250.)

8. pielikums instr. 25. pantam.

Karaklausības apliecība.
Kategorijas M°

Karaspēka daļa
Dienesta pakāpe
Uzvārds
Vārds un tēva vārds
Kad dzimis (pēc jaunā stila): g.

K
--

Kad un kur iesaukts obligatoriskā aktivā
kara dienestā g

kara apriņķī
Izdienas laiks:
Kad atvaļināts no aktivā kara dienesta
un ieskaitīts līdz turpmākam rīkojumam
atvaļināto karavīru kategorijā g.
„ " Uz kāda
likuma panta vai pavēles pamata atva-
ļināts no aktivā kara dienesta

Līdz kādam laikam ieskaitīts līdz turp-
mākam rīkojumam atvaļināto karavīru
kategorijā.
Līdz g. „ -

Pastāvīgā dzīves vai piederības vieta
iepriekš iesaukšanas :
Tautība Ticība
Precējies vai neprecējies
Jļ ļ vispārējā
2 speciālā
ja ( militāra
Specialitāte kara dienestā
Nodarbošanās vai amats līdz iesaukšanai

No kāda līdz kādam laikam sastāvējis
virsdienestā
Kādās kaujās un no kāda līdz kādam
laikam ņēmis dalību

Ievainojumi un kontūzijas (kur un kad
ievainots vai kontuzēts) -

Apbalvojumi (kad un par kādiem nopel-
niem apbalvots)

19 g. „ " N°
pulka komandiers,

pulkvedis
(Z- v.) Adjutants

Ievests līdz turpmākam rīkojumam atva-
ļināto karavīru sarakstā ar JVs

19 g. „ «

kara apriņķa priekšnieks,
pulkvedis

(Z- v.) Darbvedis

19 g. „ " pārskaitīts
armijas rezervē līdz 19 g. „
un ievests rezervistu reģistrācijas grā-
matā ar Ns

19 g. , "
kara apriņķa priekšnieks,

pulkvedis
(Z- v.) Darbvedis

(2. turp:
19 g. „ * pārskaitīts
zemessargos līdz 19 g. „ *
un ievests zemessargu reģistrācijas grā-
matā ar N°
19 g. „ "

kara apriņķa priekšnieks,
pulkvedis

(Z v.) Darbvedis

Atzīmes par iestāšanos vai izstāšanos no
amata, kurš atsvabina no iesaukšanas
kara dienestā pie mobilizācijas uz likuma
pamata, uzrādot iestāšanās vai izstāšanās

laiku (gadu, mēnesi un dienu).

Tiesājumi, uzrādot tiesas spriedumu.

Atzīme karavīra nāves gadījumā, uzrādot
miršanas gadu, mēnesi un dienu.

Atzīme par reģistrēšanos izvēlētā dzīves
vietā pēc atvaļināšanas no aktivā kara

dienesta.

Reģistrācijas iestādes (pagasta vai miesta
valdes vai pilsētas policijas) atzīmes par

dzīves vietas pārmaiņām.

Karaspēka daļas vai kara iestādes atzīmes
par ierašanos uz mobilizāciju un ap-

mācības vai kontroles salasēm.

Dažādas atzīmes.

Līdz turpmākām rīkojumam
atvaļināto karavīru, rezervistu

un zemessargu pienākumi.
1. Pēc atlaišanas no aktivā kara

dienesta trīs dienu- laikā, skaitot no
ierašanās dzīves vietā, līdz turpmākam
rīkojumam atvaļinātiem karavīriem, re-
zervistiem un zemessargiem jāpieteicas
vietējā reģistrācijas iestādē, t. i. pagasta
vai miesta valdē, vai policijas iestādē,
nododod ceļa zīmi.

2. Līdz turpmākam rīkojumam atva-
ļinātiem karavīriem, rezervistiem un
zemessargiem ir tiesība mainīt savas
dzīves vietas, kā ari izbraukt uz ārzemēm
uz tādiem pašiem noteikumiem, kā citiem
pilsoņiem, tikai ievērojot reģistrēšanās
noteikumus.

3. Dzīves vietas pārmaiņas gadījumā
līdz turpmākam rīkojumam atvaļinātie
karavīri, rezervisti un zemessargi pazi ņo
par to kā agrākai,

^
tā ari jaunajai reģi-

strācijas iestādei. Šāds ziņojums iesnie-
dzams triju dienu laikā personīgi vai ar
rakstu, vai caur pilnvarotu personu, uz-

(Turpri

inajums.)
rādot karaklausības apliecību. Apliecību
karavīrs, rezervists vai zemessargs saņem
atpakaļ ar reģistrējuma atzīmi.

4. Dzīves vietu pārmainot uz laiku,

ne ilgāku par 4 nedēļām, līdz turpmākam
rīkojumam atvaļinātiem karavīriem, rezer-
vistiem un zemessargiem par to nav
jāziņo reģistrācijas iestādei, bet jāuzdod
sava pagaidu uzturēšanas vieta (adrese)
nama saimniekam vaidzīvokļa turētajam.
Iesaukšanas gadījumā viņ iem jāierodas
noteiktā laikā savas pastāvīgas dzīves
vietas sapulcēšanās punkta, bet ja nav
iespējams — tuvākā sapulcēšanas punkta,
kā tas paredzēts kara klausības likuma
101. pantā.

5. Izbraucot uz ārzemēm vai atgrie-
žoties no ārzemēm, līdz turpmākam riko-
jumam atvaļinātiem karavīriem, rezer-
vistiem vai zemessargiem jāpaziņo par
to caur reģistrācijas iestādi ka^a apriņķa
priekšniekam, uzrādot paziņojumos iz-
braukšanas un atgriešanās laiku,_ka ari
ārzemes adresi, ja tāda zināma. Ārzemes
viņiem nekavējoties jāpieteicas pie Lat-
vijas konsula vai kara priekšstavja,_ ja
uzturas vienā vietā ilgāk par 14 dienam.

6. Virsniekiem, sanitarvirsniekiem un
kara un kara laika ierēdņiem, neatkajrīgi
no ziņojuma iesniegšanas par ikreizējas
dzīves vietas pārmaiņu, ikgadus 1. janvārī
jāiesniedz vietējam kara apriņķa priekš-
niekam ziņojums par savu dzīves vietu
un nodarbošanos.

7. Iestājoties amatā vai izstājoties no
amata, kurš atsvabina no iesaukšanas
mobilizācijas gadījumā, līdz turpmākam
rīkojumam atvaļinātie karavīri, rezervisti
vai zemessargi paziņo par to divu nedēļu
laikā caur savu priekšniecību tam kara
apriņķa priekšniekam, kura sarakstos
viņi skaitās, kā tas noteikts karaklausības
likuma 99. pantā.

8. Līdz turpmākam rīkojumam atva-
ļināta karavīra, rezervista vai zemessarga
nāves gadījumā viņa piederīgie vai mājas
saimnieks 7 dienu laikā par to paziņo
vietējai reģistrācijas iestādei, nododot
karaklausības apliecību ar tās amata
personas apliecinājumu, kurai piekrīt
mirušo reģistrācija.

9. Par reģistrācijas noteikumu neiz-
pildīšanu draud aresta sods.

10. Līdz turpmākam rīkojumam atva-
ļinātos karavīrus, rezervistus vai zemes-
sargus var atzīt par nederīgiem kara
dienestam un izslēgt no grāmatām sli-
mības vai fizisku trūkumu dēļ tikai pec
pārbaudes apriņķa karaklausības ko-
misijā. Tādā gadījumā viņiem jāiesniedz
ziņojums kara apriņķa priekšniekam,
pieliekot klāt ārsta apliecību.

11. Mobilizācijas vai apmācības iesauk-
šanas gadījumos katram iesaucamam jā-
ņem līdzi : _pase, karaklausības apliecība,
uzturs trijām dienām, gada laikam pie-
mērotas vismaz sešu mēnešu valkāšanai
derīgas drēbes — vēlams kareiviskas, ja
tādas ir iesaucamā rīcībā, gājienam no-
derīgi, izturīgi un ērti zābaki, karote un
dzeramais trauks.

nāk vēl.)

Par līdzpaņemto drēbju un ar.™ ,
tošanu karaspēka dalās izsniegs ik-
sus kara ministra noteikto a iīTl! '
Apmācība iesauktiem par savu drčrT"
apavu lietošanu atlīdzību neizsniegs

12. Ja mobilizācija notiek vasarā .
laikā no 31. marta līdz 1.oktobrimilīdzņemamam drēbēm pieskaitāmi 'frcis virsbikses, mētelis (ieteicams £metehs), cepure, 3 apakškrekli „ Tl
apakšbikses (ieskaitot uzģērbtos) 9 riv\J
3 kabatas lakati ņi un 3 pāriVeķu Sautu Pāreja gada laikā, bez mmētiSpriekšmetiem, — silta apakšveļa adi
gajvas sega_ un 2 pāri cimdu, bet IjZ
mēteļa vieta Jīdzi jāņem puskažoks v*kažoks, vai adas frencis, vai mētelis ra
pusmētelis.

13. Virsniekiem, sanitarvirsniekiem cn
kara_ ieiedņiem_ bez 11. un 12. punktos
minētam mantām ieteicams līdzi ņemt-
zobenu vai tuteni, revolveru ar maksti
un patronam, tālskatu, kompasu, lauka
somiņu — kartes, ziņojumu grāmatiņas
un citu piederumu g'abāšanai, kabatas
pulksteni, cirkuli, krāsainus zīmuļus
dzēšamo gumiju, kabatas nazi, gultas
piederumus, kabatas elektrisko lampiņu
vieglu katliņu, šķīvīti, paciņu tējas '
ūdens pudeli vai _ „ termoss", rīta kurpes]
ziepes, zābaksmēri, individuālas paciņas
vai marli saites un vati, angļu plāksteri,
dezinfekcijas līdzekļus un 'ceļa somu
mantu iepakošanai.

Līdzpaņemto mantu un iepakojuma kop-
svars virsniekam nedrīkst pārsniegt 32 kg
(2 pudus).

14. Visiem iesaucamiem mobilizācijas
gadījumā jāierodas sapulcēšanās punktā
vai karaspēka daļā noteiktā dienā un
stundā. Ierodoties sapulcēšanās punkā
vai karaspēka daļā, mobilizācijas gadi- I
jumā iesaucamiem ir tiesība lietot par
brīvtf dzelzsceļa vilcienus, ja tādi ir, uz-
rādot karaklausības apliecību.

15. Par neierašanos mobilizācijā vai
apmācības salasēs noteiktā vielā un lai
vainīgiem draud sods pēc kara likumi.

16. Ierodoties sapulcēšanās punktā '
stingri aizliegts līdzi ņemt reibino
drērienus.

17. Lai novērstu drūzmēšanos, iesau- ļ
camiem jānokārto personīgās Jietas
jāatvadās no piederīgiem mājās, neņe-
mot tos līdzi sapulcēšanās punktos
dzelzsceļu stacijās.

18. Par karaklausības apliecības no-
zaudēšanu jāpaziņo vietējai reģistrācijas
iestādei 7 dienu laikā dēļ attiecīgas it
ziņas un izsludināšanas „Vald. Vēstnesi"
dublikāta iegūšanai. Sludinājuma izde-
vumus sedz pazaudētās apliecības i j
nieks^ Par dublikātu nozaudētas vai sa-

bojātās apliecības īpašniekam jāmaksā
Ls 1.—

19. Izbraucot no savas dzīves vietas,
kaut ari uz īsu laiku, karaklausības aplie-

cība ņemama līdzi.

Rīga
Saistoši noteikumi

par obligatorisku pievienošanos
Rīgas pilsētas sistemātiskas Ka

nalizacijas tiklam.
Noteikumi pieņemti pilsētas domes 192i fr

16. oktobra sēdē un apstiprināti ar im- i

ministrijas pašvaldības departamenta i- s

3. novembfa rakstu J* 108345.

1. §. Pilsētas izbūvētās sistemaus^

kanalizācijas tīklam katru gada o iļ
toriski jāpievieno zināms skaits g

^gabalu, saskaņā ar šo noteiKumu *.

5., 6. un 7. pantiem.
^

2. §. 1925. gadā
^

istematiska^K ep.
zacijai jāpievieno visi līdz širu

slēgtie gruntsgabali sekosās
Svērtuves un Kaļķu ielā, Brīvības v

Grēcinieku un Audēju ielā, »?"" :
goņu un 1. Smilšu ielā, JekaM pdd,
demāra ielā līdz Elizabetes ietai.-

un Kungu ielā, Basteja, A*?sZ %-
un Kalpaka bulvāros, 1- P»?>.,
Merķeļa un Kr. Barona ie« » *0fi
betes ielai un visās ielās stari f .^
kanālu, Marijas un Elizabetes ^'Ri gis-

dzot pēdējo no Eksporta ielas

Daugavpils dzelzsceļa joslai.
^

Piezīme. Gruatsga balu ip«

atļauts pagaidām pievienoi



"^" ina ateju bedres, atliekot uz ve-

u laiku ūdens klozetu ierīkošanu

Šo noteikumu 2. pantā minēto
alu p ievienošanas darbi galīgi

EEjdz līdz 1925. gada 1. novembrim.
ir zīme. Izņēmumi pielaižami tikai

r pilsētas valdes atļauju katrā atse-
viSķi gadījumā
& 1926. gadā jāpievieno pilsētas

* mātišķās kanalizācijas tīklam tālākā
gruntsgabalu ar tādu aprēķinu, lai

a 1935 gada beigām būtu pievienoti
.; anbūvētie gruntsgabali, kuri atrodas

Tn tagad ierīkotās, kā ari līdz 1930. g.

isim izbūvējamās sistemātiskās kana-
Siias tīkla rajonā, pie kam no
SV gada pievienojumiem vismaz 1u
i oaSS ga(*jāierīko ūdens klo-

: 10. §).
1927. gadā sistemātiskās kana-

s tīklam jāpievieno gruntsgabali
rtidu pašu aprēķinu, ka minēts so no-

Htonu 4. pantā, pie kam no 1927. g.
jevienojamiem gruntsgabaliem vismaz
tai pašā gada jāierīko udensklozeti.

. ' 1928, 1929. un 1930. gadā pil-
igjs sistemātiskās kanalizācijas tīklam
Ipievieno gruntsgabali ar tādu pašu
pilkinu, kā minēts šo noteikumu

[pantā, pie kam minēto gadupievie-
ojnmiem vismaz pusei pieslēgšanas

sda jāierīko udensklozeti.
7, §. 1931., 1932, 1933., 1934. un

[935. gadā pilsētas sistemātiskas kanali-
idjas tīklam jāpievieno gruntsgabali ar

Bda pašu aprēķinu, kā minēts šo no-
tikumu 4. pantā, pie kam visiem no
Ema pieslēdzamiem gruntsgabaliem pie-

uās gadā jāierīko udensklozeti,
rakos gados pievienotās ateju

edres jāiznīcina līdz 31. decembrim
,'adā, ierīkojot ūdensklozetus, sā-

tanā ar attiecīgiem pilsētas būv-
.

§. Obligatoriski pievienojamos
rantsgabalus, kā ari tos, kuros jā-
īiko ūdens klozeti, nozīmē pilsētas
rraodaļa kopā ar finansu un veselības
odaļu.
9. ļ. Ja darbi par gruntsgabalu pie-
ienošanu pilsētas sistemātiskās kanali-
cijas tīklam netiktu izvesti pilsētas
ivnodaļas noteiktā laikā, tad pieslēg-
inas vadus ielas robežās ierīko pilsēta
ē; sava ieskata uz gruntsgabala īpaš-
Kka rēķina.
10. §. Rakstiskus paziņojumus par
stematiskai kanalizācijai pieslēdzamiem
rantsgabaliem pilsētas būvnodaļa pie-
ļta gruntsgabalu īpašniekiem ne vēlāk

i līdz iepriekšējā gada 1. novembrim
«inojutns par 1925. gadā pieslē-
tamiem gruntsgabaliem piesūtāms

/abalu īpašniekiem tūlīt pēc šo
imu spēkā nākšanas.

]'§• Šie saistošie noteikumi stājas
Pte divu nedēļu laikā pēc izsludinā-
f1 » .Valdības Vēstnesī".
j| Rīgas pilsētas galva A. Andersons.

Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Māksla
Nacionālais teatrs. Ceturtdien, 13_. no-

par tautas izrāžu cenām vēlreiz
? drāma Jomi*. Piektdien,

- otru reizi L. Lunca interesantā
dila „Ārpus likuma".

'? . 15. nov, Jūlija Pētersona ko-
mata cilvēki".

'lešu iegādāšanu uz A. M i e r -
ka 40 gadu skatuves dar-

3 jubileju 24. nov. (izr. „Elks")p's Pasteigties.
» teatr*. Ceturtdien, 20. nov.,
re'zi S6 komēdija „Cezars un

ātra". gpieskaitāms pie
I -ievērojamākiem angļu drama-
KJļ" Viņa atjautīgā un ' asprātīgā
ļgpilna humora un paradoksu. So

sveces labāko nākotni un
viņš vērš pret komandas

ajiem — dienas varoņiem. Šo
' vēsturisko sišetu, lai rādītu
valdnieku bezprātu un nespēku.

Tirfcnieciba un rūpniecība.
Hirn^'jas-Čechoslovaķijas

^eciski- tirdznieciski sakari,
p^ gnsalars ziņojums Nb 27.

?^rTaīde
iCh0S,0vaķ'ias valsts statistiskās

^***as tiJ"' septembra mēnesī ii
pUjta pj!5es Par 1.456.382028kč pret

eneša 1.220.000.000, tā tad,r Pieajjgjši par 236 382.028 kč.

Konstatējama ir ari dārdzības pieaug-šana uz svarīgākiem un nepie .iešamā-kiem pārtikas produktiem.
uLatvijas liniem noslēgti pē-dējā laikā mazāki jauni darījumi. Linutirgus tendence Prāgā ir ļoti stiegra, kaut

gan nogaidoša. Pieprasījumi uz labākas
sortes liniem ir ievērojami pavairojušies.
It sevišķi Latvijas liniem te ir laba slava;
lai gan piedāvājumi pienāk ari no Krie-vijas, Lietavas, Igaunijas un citām val-
stīm, tad tomēr šejienes I;nu vērptuves
dod priekšroku Latvijas liniem, it sevišķi
viņu labākām sortēm.

Dzīves dārdzībai pieaugot Čecho-
slovaķijas sviesta tirgū ir ma-
nāma pārmaiņa tai ziņā, ka cenas It
sevišķi uz 1. šķiras labuma sviestu spēji
cēlušās. Pienākuši ari pieprasījumi uz
Latvijas sviestu, bet tā kā šimbrīžam
mušu sviestu pa lielākai daļai noņem
Vācija, tad Latvijas sviesta izvedorgani-
zacijām pagaidām nav bijis iespējams
šos pieprasījumus apmierināt.

Uz Latvijas dzīviem lopiem
un gaļas produktiem pastāv
pedejā laikā ļoti dzīvi tirdznieciski sakari,
it sevišķi ievērojot vēl to apstākli, ka
Prāgas pilsētas lopu kautuves tirgus
spiests ievest to ārzemēm ne mazāk kā
90° o dzlvlopu un gaļas produktu, kuri
galvenā kārtā ir ievesti no Dānijas,
Dienvidslāvijas, Rumānijas, Latvijas,
Lietavas un Polijas. Vietējie pievedumi
iztaisa Prāgas tirgu ne vairāk kā 10/o.
Ka redzams, ārzemju pievedumi ir ļoti
lieli un arvienu vēl pavairojas, ko vislabāk
pierāda Prāgas pilsētas lopu kautuves
tirgū pievestais dzīvlopu skaits — kop-
sumā pagājušā nedēļā īr pārdots 1738
galvas liellopu, no kura skaita tikai
176 galvas ievestas no iekšzemēm ; no
2902 cūkām tikai 274 bija iekšzemju
provinces. Pavisam septembra mēnesi
Čechoslovaķijā ir ievests par 136.846.184
kč. dzīvlopu un tauku par 82.159.184 kč.,
tā tad lopu ievedumi septembra mēnesī
ir pavairojušies par 13 un tauku par
12 miljoniem kč.

Cukura raža šogad visā Čecho-
slovaķijā ir ļoti laba ; pateicoties it sevišķi
labvēlīgam laikam, ari cukurbiešu novāk-
šana sekmīgi paveikta. Uz jaunās ražas
cukuru pienāk daudzi pieprasījumi galvenā
kārtā no Anglijas, bet sakarā ar pagājušā
gada augstām cenām rafinades tirgū, it
sevišķi Baltijas valstis, ari vēl šogad
valda klusums. Tomēr cukura izvedumi
uz Franciju un citām valstīm pamaz īm
sāk pavairoties. Kā jau zināms, Eiropas
cukura tirgus stāvoklis ir lielā mērā at-
karīgs no Ņujorkas cukura biržas, bet
tur vēl šimbrīžam maz dzīvības, sakarā
ar lieliem pieprasījumiem un vēl nepa-
redzamiem krājumiem. Tāpat Amerikā
un it sevišķi Kubā ražas izredzes esot
ļoti apmierinošas. Sausam laikam iestā-
joties Čechoslovaķijas cukura transports
pa Elbi ir pasliktinājies. Šimbrīžam ir
pārdoti pa lielākai daļai tikai vecie cu-
kura krājumi.

Prāgā, 1924. g. 1. novembrī.
E. Krasts,

Latvijas konsuls Prāgā.

Prāgas linu biržas ziņas.
Pieprasījumi uz Čechoslovaķijas liniem

ārzemēs ir lieli un sagaidāms, ka šogad
tie lielā mērā tiks eksportēti. Uz lau-
kiem lini tiek dzīvi uzpirkti. Par vis-
labākiem liniem Prāgas linu birža tiek
roaksā'.s lidz 350 kč., par apstrādātiem
1500—1600 kč., kulstītiem — 1700-1800

kč. par 100 kg un pat vairāk, skatoties
pēc labuma. Kā v:sur, tā ari šeit cenas
lielā mērā atkarājas no laba izstrādājuma
un vienlīdzīga sortimenta. Izgājušā ne-
dēļā ir pārdoti pa lielākai daļai neap-
strādāti lini.

Ari Prāgas linu biržā tiek ziņots par
cenu paaugstināšanu uz Latvijas liniem.

No Amsterdamas tiek ziņots,
izturoties nogaidoši, Holandes Imu vērp-

tuves esot cietušas ievērojamus zaudē-
jumus, jo izrādījies, ka Beļģijas vērp-
tuves paguvušas pa to laiku uzpirkl

90° o šā gada Holande? ražas.
Holandieši gan lūdzot savu valdību aiz-
liegt uzpirktos linus izvest, bet tās lē-
mums šai lietā ir pagaidām nezināms.

Pasaules linsēklu tirgus
tendence ir stingra, jo pārliecīgā sau-
suma dēļ Arģentinā ir sagaidāma slikta

raža. Ņujorkas linsēklu tirgus tendence
ir ari stingra. Vācijā_ liela mērā pie-
prasa Argentīnas linsēklu.

Prāgā, 1924. g. 1. novembrī.
E. Krasts,

Latvijas konsuls Prāgā.

Latvijas
ģenerālkonsulāts Londonā.

1924. g. 3. novembri.
Nedēļas ziņojums Jfe 44.

Parlamenta vēlēšanu rezultāti, kuri deva
konservatīviem absolūtu vairākumu, caur
ko tie nāks atkal pie valdības stūres, ir
jautājumi, kuri patlaban stāv šeit visvai-
rāk uz dienas kārtības. Jo pastāv kon-
fidence, ka konservatīvo valdība centīsies
visiem spēkiem stabilizēt saimnieciskos
apstākļus un novērst tagadējās depresijas
turpināšano?.

Produktu tirgū iestājies neliels cenu
atslābuma moments. Dānijas, Austrāli-
jas un Arģentinas sviesta cenas kritušās
no 4/— līdz 8/— par centneri. Latvijas
sviests pēdējās pāris nedēļās pienācis
Londonā tik mazā kvantitātē, ka tā cena
nemaz nav kotējusēs šejienes produktu
biržā.

Cenas cēlušās: kafija, tēja, rīsi,
zirņi, pipari, pupas, siers. Kritušās:
vīģe», citroni, auzas, mieži, milti, sviests,
Amerikas cūku tauki, terpentīns.

Eduards Bīriņš,
Latvijas ģenerālkonsuls Londonā.

Londonas produktu tirgus.
(Cenas 1924. g. 31. oktobri.)

Sviests (par 112 angļu mārciņām resp. vienu
centner i):

Īrijas 170/— lidz 221/—
Jaunzēlandes, 1. labuma . . 222.— . 22-1 l—-

2. . . 200/— . 210/—
nesālīts ... — /— . —/—

Austrālijas, 1. labuma . . . 200/— . 20*/—
2 180/- . 196/ —

nesālīts . . . 196/— . 216/—
Arģentinas 186/— . 208/—
Dānijas 236,— , 238/—
Holandes 240/— . 244/—
Latvijas —/— . —/—
Igaunijas —/— . —'—
Sibīrijas 158/— . 180/—
Amerikas Savienoto valstu . 180/— . 200 —
Kanādas 190/— . 204/—
Francijas —/— . —/—

Sviesta cenas (augtākās) provincē
par centner i:

Liverpūlē .Man_ Bi™J-
F čestere hama

Dānijas 248/— 245/— 242/—
Jaunzēlandes . . . 230/— —/— 230/—
Īrijas 216/— 223/— 224/—
Somijas 238/— 237/— —/—
Sibīrijas —/— —/— 184/—

Siers (par centneri):
Cedar 100/— līdz 118/—
Kanādas 94/— . 98/—
Jaunzēlandes 96/— . 9i
Holandes, Oouda 85/— . 132/—

Edām 86/— . 118/-

Speķis (par centneri):
Kanādas, caurmērā .... 104/— līdz 114/—
Dānijas 110/— . 120/-
Zviedrijas 106/— . 117/—
Amerikas 108/— , 112/
Īrijas 120/- . 121-

Šķiņķis (par centneri) :
Anglijas, caurmērā .... 150/— līdz 201/—
Kanādas H8/— . 120/-
Amerikas . .... 106 — . 135/—

pikniks —/— . —/—

Cūku tauki:

Īrijas 103/- lidz 11
Dānijas 103— . —/—
Amerikas 93/- . 100/—

Cukurs (par centneri):

Anglijas, smalkais, caurmērā. 37/4'/i līdz 37 10's

. gabalos . .31 . 3
Čechoslovaķijas . ? 21/— . 7,
Holandes . .21 . 2
Amerikas . ? —/— •
Javas . —/— —

Olas: (par lielo simtu resp. 120 olām):

Anglijas 28- lidz
Holandes 22/- .
Ualijas
Ķinas }- —
Dānijas . 2476 . .
Lietavas 13/6 . 1
Krievijas 12 - ,
Polijas. . — -

Liellopa, aitu. cūku un putnu
svaiga gaļa:

Liellopu, caurmērā 4/8 līdz 8/4 par 8 mārc
Aitu un jēru .
Cūku . . 8 .
Teju . — — , - — . 8 .
Vistu gaļa . 9d . i x . 1 .

Milti:

Anglijas caurmērā . 51;— lidz 5*/ - par 280
Kanādas , . 49/— . 52/— .
Austrālijas , - 47/— . — /

Labība:
Kvieši Anglijas . . 12.6 līdz 13— par

Austrālijas . —.'— . —/— . quarteri

ārzi ^ . 504 -

AuzM Anc . centnep
La / ? , 320 marc
Kanadas . . 35— . 36 — . 320 .

raujas. . —/— . —/ . ņpa
;

Kanādas . . 45 6 , 46 6

Zirni 21 - . 27 - . centneri
Kukurūza ...47 6 . 45. — . 480mārc

Svaigi un žāvēti augļi un kar-
tupeļi:

Āboli:
Anglijas vāramie . 6 — līdz 10 — par bušeli

deserta. . 5 — . 12 6 . ' j bušeH
Bumbierī žāvēti . .110 — . 128/— . centner i
Āboli žāvēti ... 73 — . 80 — .
Kartupeļi Anglijas . 7,6 . 11 — .

ārzemju . 5 6 . 7/6

Lini (par tonnu cii):
Latvijas Gulbenes R £ 138

Livonija R £ 133
Hof/s *RX . . . . £ 133

Igaunijas Vēro Pečora R. . £ 138 līdz 140
Tērbatas R £ 135 . 137
Pērnavas R £ 130 . 132

Krievijas BKKO 1. labuma . . £ 135 . 137
Ržef 1. labuma. . . £ 125 . 127
Sičefka 1. labuma. £ 115 . 117

Eļļas:
Benzols 90° . 1 2 līdz 1 3 par galonu
Petroleja . . 11 . 12 .
Benzins . . . 10' 1 3
Terpentīns,

Amerikas . 63/— . 615 par centa.
Linsēklu eļļa . £ 46 15.0 . £47/10.0 par tonnu

Produktu ievedumi Londonā. Pēc
oficiālam ziņām pagājuša nedēļā (no 21. līdz
28. oktobrim 1924. g.) sekosi:

2 <k _ wiwl.!5 3 m

>ā. to" cg-JKS-5 -55 oS
. i u

Kanādas. . . 792663176 800 50 250 300
Amerikas s.v. 6266' — 987 1335 6175 —
Austrālijas. . 276181 — — ' — — —Jaunzēlandes 3885 1894 — ' — — 353
Arģentinas. . 3091 — — — — 12747
Urugvajas. . — — — — — —Dānijas ... 109 — 3130 2 — 5941
Zviedrijas. . — 738 — — 10
Holandes . . 1199 695 542 — 87 980
Francijas. . . — — — — — —
Itālijas.... — 1248 — — — 9
Latvijas. 335 — — — — 412
Beļģijas ... — 2 — — — 450
Lietavas... — — — — — 808
Krievijas. . . 7137 — — — — 4670
Šveices ... — 37 — — — —
Igaunijas . . 741 — — — — 145
Ķinas -— — — — 1809
Polijas. ... — — — — — 416
Norvēģijas. . — — — — — 20
Ēģiptes ... — — — — — 99
Brazīlijas. . . — — — — — —Īrijas brīv-

valsts — — — — — —
Kenijas kol. — — — — — —
Moravas... — — — — — —Japānas ... — — — — — —Britan. Indijas — — — — — —
Īrijas. . . . . — ' — — — — —

Kopa 58307 670521 6197)1387 6512 29Ī69
Iepr iekšēja

nedēļā 95833 21322 700111990 600120976

Ģenerālkonsulāta reģistrēti
Latvijas kuģi:

l .KVEREST*, kāpt. J. Matisons, pienācis
Blvthe no Calais ar balastu 1924. g. 25. oktobri.

- .DAOMAR*, kāpt. M. Urdztaa, pienācis
Sunderlandē no Deliciles ar balastu 1924. gada
27. oktobrī

.TURAIDA*, kāpt. F. Mālders pienācis Blvthē
no Gentes ar balastu 1924. gada 30. oktobrī.

s/s .BIRUTA*, kāpt. K. Bauers, pienācis
Seaham Harbourā no Rouenes ar balastu 1924. g.
28. oktobri.

Zelta un sudraba cenas 1924. g.

Zelts Sudraba
Nauda Uz

par unci und pnekjn
s d d d

25. oktobrī 92 2 35"i« 35
27. . 92 2 35' 35
98. . 92 1 34* 34/«
29. . 92 1 34' 34'/«
30. 91 9 34' 347/8
31. 91 9 34'/«

Kursi.
Rīgas biržā, 1924. gada 13 novembri.

100 Latvijas rbļ. . . . .
1 Amerikas dolārs 5,17,5 — 5.20
1 Anglijas mārciņa 23,79 — 13 93
100 Francijas franku .... 27,05 — 27,60
100 Beļģijas franku 24,80 — 25,30
100 Šveices franku 99,20 — 100.20
100 Itālijas liru 22,25 — 22,70
100 Zviedrijas kronu . . . 138,20—13960
100 Norvēģijas kronu .... 75.25 — 76 80
100 Dānijas kronu .. .. 90,2) —92 —
100 Čechoslovaķijas krona . . 15,30— 15 65
100 Holandes guldeņu . . . 205.40 — 207.45
1000 miljardu Vācijas marku . 1,20— 1,26
100 Somijas marku 12.95 — 13.25
100 Igaunijas marku 1,32 — 1,40
100 Polija» zlota . 96. 102,—
100 Lietuva* lita 50.50— 52,—
10 Krievijas zelta rubļu . . . 26,50

Krievijas sudrab.Qk
^ ; J™}

pa
t I rb*

SSSR cervooect . 28.10 — 26JT
neatkarības «izņēmuma . 2, 2

6 ° o Zemes banka ķīlu zīmes 96,

Rīgas biržas kotacrjaa komisijas
priekšsēdētājs Rob. Baltgailis.

Zvērināts biržas makler» T h. Š u rn m e r

Redaktors: M. Ārons.

šim numuram 6 lappuses.



IH« iimiiflm: i mJ^paziņo, ka 21. novembrī 10,
™

putksien 10 rītā, Rīgā, KftJdz. 5, pārdos Dāvida Mari 3"kustamo mantu, sastāvošu ml**1*un novērtētu par Ls 1160 — mebe'«»
Izzināt sarakstu, novērtēiumapskatīt pārdodamo mantu ^ *došanas dienā uz vietas. ' w *

I4931_jj;esas_izpild. V . Požarisfc-
Iii» iMaiTalIis^ UīTfloīrĪTīi

paziņo, ka 24. novembrī š o „ ,™
10 rītā.Rīgā, Buļļamuižas jfiā»dz. 1, pārdos Kārļa Kleinh.

9
*kustamo mantu, sastāvošu no „*!«rakstammasmas . tepiķa, ceļamā bffiķēdi un t. t., un novērtētu par Ls TŠ*

Izzināt sarakstu, novērtējumu ulapskatīt pārdodamo mantu, varēsSj?šanas"dienā uz vietas. F '*
14932 Tiesas izpild

^j^P
oj„T

«šai imkiitmu 5. ik. tuši]riSBpaziņo, ka 17. novembrī š. g w,i,9 rītā, Rīgā, Karlines iela
I
jSTS

pārdos Pētera Bērziņa kas!j £mantu, sastāvošu no viena smagātomob.ļa motora_ un citām autoLl
daļam.un novērtētu par Ls 1000—

Izzināt sarakstu, novērtējumu kā mapskatīt pārdodamo mantu, varēs <Zdošanas diena uz vietas.
Rīgā, 3. novembrī 1924. g.

14933 Tiesas izpildīt. E. Smeils

«?ii angsaMltlBu 5. lic. tmaivbas
paziņo, tā 20. novembrī 1924. g.,w
9 rīta, Rīga, Terbatas ielā N> 97, dzapārdos Pētera Ābrama knstaSmantu, sastāvošu no viena pianim
un novērtētu par Ls 400,—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā si
apskatīt pārdodamo mantu, varēs p«.
došanas diena uz vietas.

Rīgā, 29. o tobrī 1924. g.
14934 Tiesas pristavs E. Smeils
Sīgasapgabaltiesas 5. iecirkņi

tiesas pristavs
paziņo, ka 19

^
novembrī 1924. g., pulks

9 rīta, Rīgā, Marijas ielī .Ns 7375
pārdos Jāņa Veļtkomska kustam
mantu, sastāvošu no kino teātra iekārtai
un aparātiem, un novērtētu uarLs 11,30.-

Izzinat sarakstu, novērtējumu, k.i td
ipskatīt pārdodamo mantu, var
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 24. oktobrī 1924. g.
14935 Tiesas pristavs E. S me

ilM iuMMU 6 if, tilSl m
pv&ņi, ka 29 novembrī 1924, g,
pulKsten 12 dienā, Rīgā, Z.'ldata ieS
Ns 11, dz. 6, pārdos Hugo Orolusl
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelei
un novērtētu par Ls 860.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kī ai
ipskatit pārdodamo mantu, varēs pard»-
tanas dienā uz vietas.

Rīgā, 24. novembri 1924. g.
14865 Tiesu pristavs J. Z i r.:

Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz civ. ties. lik. 2011.JJ014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pēc 1915. g. 22. febr.
Rīgā mirušās Edes Ērglis ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatarijiem, lideikomisarijiem,
kreditoriem un t. t., pieteikt šis_ tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laika, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesibas
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas

Rīgā, 11. novembrī 1924. g. L. 1*3146
Priekšsēd. v. A Veidners.

14960 Sekretārs A. Kalve.

- īgas apgabaltiesas 3. civilnod-,
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 17. novembrī 1924. _g.,
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē
nolasīs 1924. g. 15. augusta miruša
Ādažu pag., .Landau-Dresler* mājas
īpašnieka Mārtiņa Pētera d. Kalniņa
notarielo testamentu.

Rīgā, 10. novembrī 1924. g. L.Ns 3912
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

14961 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
nz civ. proc. lik. 1967.. 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1. februārī 1906. g. mirušās Ma-
daļas R o š a n atstāto mantojumu kā-
das tiesības kā mantiniekiem, legatar.,
fideikomisariem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesibas ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 24.okt. 1924. g. L. Nall 49/ 24
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

13992 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
bīitu uz 1923. g. 17. aprīlī Dignājā
mirušā Jēkaba K o r s i e ša atstato
mantojumu kādas tiesības kā man-
tiniekiem, legatariem, fideikomisariem,
kreditoriem u. 1.1., pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma nodrukāšanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesibas ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 25. okt. 1924. g. L.Ns 1274/24
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

13991 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1911. g. 29. novembrī Bauskā
mirušā Nachmana Mozesa d. Jankelo-
v i c a atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantiniekiem, legatariem, fideikomi-
sariem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 25. okt. 1924 g.. L.Ns 1521/24
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

13990 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1924. g. 4. aug. mir Jelgavas
nama īpašn. Ģederta Meiliņa atstāto
mantojumu kādas tiesības kā mantiniek a
legat., fideikomis., kreditoriem u. t. t., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 25. okt. 1924. g. L.NŠ155' /24
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

IS989 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1924. g. 28. jul. Jēkabpilī mir.
Ābrama Nohuma K o t o n a atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā mantiniek., le-
gatariem, fideikomis., kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par speķu zaudējušām.

Jelgavā, 25. okt. 1924. g. L. >* 1544 24
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

13988 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014.
oti 2079. p.p. pamata uzaicina visus,
kam būtu uz 1917. g. mirušā, Ilūkstes
apriņķa, Dunavas muižas .Ruskuļi Ns 15*
māju īpašnieka Jāņa Podvoiska at-
stāto mantojumu kādas tiesibas kā man-
tiniekiem, legat., fideikomisariem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas tiesības
šai tiesai_ sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī".

Terminā nepieteiktas tiesības ieskatis
par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 28. okt. 1924.g. L.NŠ546/24
Priekšsēd. v. J. Z v i r b u 1 s.

14191 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p.p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām būtu kādi
strīdi vai ierunas pret 1918. g. 16. okt.
mirušā Kārļa Filipa Kanberga 19C9.g.
9. nov. notarielā kārtībā sastādīto testa-
mentu, pieteikt savus strīdus un ierunas
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdī-
bas Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecēšanas tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepie-
teiktas tiesības atzīs par spēku zaudē-
jušām

Jelgavā, 23. okt. 1924. g. L. Nš 1256 24
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

13791 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p.p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām būtu
kādi strīdi vai ierunas pret 1922. g.
14. februārī mirušā Friča Kārļa d. Treu
1922. g. 13. februāri mājas kārtībā sa-
stādīto testamentu, pieteikt savus strīdus
un ierunas šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-
nas .Valdības Vēstnesī*.

Pēc minētā termiņa notecēšanas, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepie-
teiktās tiesības atzīs par spēku zaudē-
jušām.

Jelgavā,24. okt. 1924. g. L. Ns 1407/24
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

13941 Sekretārs K. P u s s a r s.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 16. oktobra 1924. g.
lēmumu uz Josefa Davidova lūgumu
un civ. proc. lik. 2083. un 2084. p. p.
un 18 marta 1920. g. likuma pamata
uzaicina obligāciju turētāju, kuras iz-
dotas: 1) par 3400 rbļ., un tagad skai-
tās 7C0 rubļ. atlikumā, 2) 2000 rbļ. un
3) par 2000 rbļ.; 1) uz Peisacha Sim-
sona vārda un pagājušas Hirša, Joseļa
dēla, Švarsa īpašuma; 2) uz Zalomona,
Hirša dēla, Salomonoviča vārdu un
3) uz Kārļa, Heinricha dēla, Heila vārda,
cedēta uz uzrādītāja vārdu un 1) 22. maijā
1891. g. zem žurri. Ns 380, 2) 27. jan-
vāri 1896. g. zem žurn. jsfa 53 un
3) 31. maijā 1914. g. nostiprināta uz
Jozelam (Josselim) Dāvida dēlam, Da-
vidovam piederošas nekustamas mantas
Grobiņā, zem krep. N° 128, mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas, ierasties tiesā līdzņemot minētās
obligācijas dēļ iemaksāto Ls 94,87, t. i.

da ar procentēm saņemšanas. Pie
kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā ter-
miņa ngtecēšanas, ari obligācijas turē-
tāja neierašanās gadījumā, parādus atzīs
par samaksātiem piešķirot lūdzējam tie-
sību pieprasīt parāda izdzēšanu iz ze-
mesgrāmatām. Ns 900/24.

Liepājā, 17. oktobrī 1924. g.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.

13591 Sekrerars A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
16. oktobrī 1924. g. uz Ādama Bēmana
lūgumu, 18. marta 1920. g. likumu un
civ. proc. lik 2081. —2086. p. p.,
nolēma: 1. paradu 3000 rbļ. pec ob-
ligācijas, izdotas uz Judeļa, Ziskinda d.,
Blumentala vārda un 10. martā 1912. g.
zem žurn. Ns 392 nostiprinātas uz Āda-
mam, Jāņa d., Bēmanim piederošas ne-
kustamas mantas Liepājā, zem krep.
Nsl392 atzīt par _pilnīģi samaksātu līdz
ar visām procentēm; 2. atvēlēt lūdzē-
jam pieprasīt zemesgrāmatu nodaļā mi-
nēto parādu izdzēšanu iz zemesgrāma-
tām un 3. iemaksāto naudu glabāt tie-
sas depozitā līdz kreditora ierašanai,
kuram tad naudu izmaksāt. Ns 5.2/23.

Liepā ā, 17. oktobrī 1924. g.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams,

13590 Sekretārs A. Kasperovičs

Liepājas apgabaltiesa,
16. oktobrī 1924. gada uz Indriķa
Gustava Adamovičalūgumu, 18.marta
1920. g. likumu un civ. proc. lik. 2081.—
2086. p. p., nolēma: 1) parādu 850 r.
pēc obligācijas, izdotas uz Ābrama, Lo-
zera, Šolma un Maksima Zebba vārdu
un 26. augustā 1909. g. zem žurn.Ns243
nostiprinātas uz Indriķim Adamovičam
piederošas nekustamas mantas Ventspils,
1 kvartāli, zem krep. N» 469 atzit par

pilnīgi samaksātu līdz ar visām procen-
tēm; 2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt ze-
mesgrāmatu nodajā minēto parādu iz-
dzēšanu iz zemesgrāmatām; 3) iemak-
sāto naudu glabāt tiesas depozītā līdz
kreditora ierašanai, kuram tad naudu iz-
maksāt. Ns 776 24.

Liepājā, 17. oktobrī 1924 g.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.

13592 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
23. oktobrī 1921. g. uz Jūlijas, Kristam
Šetler lūgumu un pamatojoties uz civ.
pr. lik. 2081— 2086. p. p. pamata no-
lēma: 1) paradu 1000 rbļ. pec obligā-
cijas izdotas uz Kaila, Jāņa d., Šetlera
vārdu un 10 jūlijā 1907. g. nostiprinātas
uz Jūlijai Krista m., Setler,, dzim. Šeite
piederošas nekustamas mantas Kuldīgas
apr., Rendas pag., .Pērkon Nš 5" māju
zem krep. Ns 3539 atzīt par pilnīgi sa-
maksātu b"dz ar visām procentēm un
pjīšu obligāciju par iznīcinātu. 2) atvēlēt
lūdzējai pieprasīt zemesgrāmatu nodaļā
minēto paradu izdzēšanu iz zemes grā-
matam1 570 1 24.

Liepājā, 25. oktobri 1924. g.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.

13956 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Valijas Brems lūgumu un pamatojo-
ties uz civ. proc. lik. 2092. p. 16. okt.
1924. g. nolēma: uz Andrejam

Kaspara d. Dollingeram piederošo Lie-
pājas nekustamo īpašumu ar kreposta
Ns 338 — 2. maijā 1909. g. ar žurn.
Ns 344 uz Selani (Celanv) Ivana m.
Brems, dzim. Šneider, Sergeja un Fol-
radta Alfrēdu d. Brems vardunostjprin.
obligāciju 19,000 rbļ. lieluma, ka no-
zaudētu, atzīt par iznīcinātu, piešķirot
lūdzējai tiesību pieprasīt no zemes-
grāmatu nodaļas attiecīgo norakstu

^
iz-

došanu minētās obligācijas vieta ar
oriģināldokumenta speķu un nozīmi.

Liepājā, 20. okt. 1924. g. Ns 929-1 23
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

13594 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
23. oktobrī 1924. g. uz Žaņa Puis, ari
Puise-Puisis, lūgumu un civ. proc. lik.
2081.—2086. p. p. nolēma:

1) parādu 8000 rbļ. pēc obligācijas,
izdotas uz Asnes, viņa ari Annetta,
Salomona m. Glazer, dzim. Salomonovič
vārdu un 7. sept. 1913.. g. ar žurn.
Ns 1264 nostiprinātas uz ^anim, An-
dreja d. Puis, ari Puise-Puisis, pieder,
nekust, mantas Liepājā, ar krep. Ns 3473,
— atzīt par pilnīgi samaksātu līdz ar
visām procentēm un pašu obligāciju
par iznīcinātu;

2) atvēlēt lūdzejarn pieprasīt zemes-
grāmatu nodaļā minēto parādu izdzē-
šanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 24. oktobrī 1924. g. Ns 676 24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

14070 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Ernesta Blankenburga lūgumu un
pamatojoties uz 18. marta 1920. g. lik.
un civ. proc. lik. 208L—2086. p.p.
16. oktobrī 1924. g. nolēma:

1) parādu par 2000 rbļ. pēc obligā-
cijas, izdotas uz Gerharda Emiļa d. fon
Bordeliusa vārda un 18. sept. l04. g.
ar žurn. Ns 402 nostiprinātas uz trrne-
stam Christiana d. Blankenburgam pie-
der, nekustamas mantas Liepājas apr.,
Ilmājas .Čuksļu" māju ar krep.
Ns 1S26—11 reg., — atzīt par pilnigi
samaksātu līdz ar visām procentēm;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes-
grāmatu nodaļā minēto parādu izdzē-
šanu iz zemesgrāmatām un

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozitā līdz kreditora ierašanai, kuram
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, _20.oktobrī 1924.g. N«741-l 24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

1?.*?98 Sekretārs A Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Jura Feldmaņa, alfas Belimaņa lie-
gumu, pamatojoties uz 18. marta 1920. g.
lik. un eiv. proc. lik. 2081.—2086. p.p
16. oktobrī It24. g. nolēma:

1) parādu par 11C0 ībļ. pēc obligā-
cijas, izd. uz barona Didricha fcn Bēra
vārdu un 12. maijā 1878. g. ar Ns 6492
nostipr. uz Jurim Matisa d. Beltmanim
(Feldmanim) piederošas nekustamas
mantas Liepājas apr., Vērgales pag.
.Mežgalu" māju ar krep. Ne 1617—11 reģ.
atzīt par pilnigi samaks. līdz ar visām
procentēm;

2) atvēlēt lūdz. pieprasīt zemesgrā-
matu nod. minēto parādu izdzēšanu iz
zemesgrāmatām un

3) iemaksāto naudu glabāt tiesas de-
pozitā līdz kreditora ierašanai, kuram
tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 20. okt. 1924. g. Ne 807-1 24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

13599 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu 192'. g. 16. oktobra
lēmumu uz Gabrieles fon Renne, dzim.
Rekke lūgumu un civ proc lik. 208 i.
un 2084. p. p pamata uzaicina obligā-
ciju turētājus, kuras izdotas: 1) 10 000—
un 2) 18 000 —' cara rbļ. uz Gabrieles
(ari Ella) Georga m. fon der Renne
vārdu un 7. jūnijā 1901. g. zem žurn.
Ne 255 un 256 nostiprinātas uz Frid-
richam, Georga d. fon der Rekke piede-
rošas nekustamas mantas Kuldīgas apr.,
Broces-Kalna muižu, zem krep. Nš 226,
6 mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, ierasties tiesā, līdz-
ņemot minētās obligācijas. Pie kam
tiek aizrādīts, ka pēc minētā termiņa
notecēšanas, ari obligācijas turētāja ne-
ierašanās gadījumā, obligācijas tiks at-
zītas par zudušām un iznīcinātām pie-
šķirot lūdzējam tiesību pieprasīt iz ze-
mes grāmatām obligāciju izrakstus,
kuriem piedot orģinalu spēku un nozīmi.

Liepājā, 192'. g. 28. oktobrī.
** 762 21.

Priekšsēdētaja b V. Bienenstams.
14207 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesas
civīlnodaļas atklātā tiesas sēdē 11. dec
1924. g., pulksten 10 rītā, pasludinās

4. jūnijā 1923. g. Kuld gā mirušā Anša
Jura d. H o 1 s t e i n a testamentu.

Liepājā. 4. nov. 1924. g. Ne 872.m/24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

14636 Sekretārs A. Kasperovičs.

R gas 4. iec. miertiesnesi \
saskaņā ar civ. proc. lik. 146C+ 1-'. p.p.
paziņo, ka no Friderikes Indriķa m.
Grant 19. martā 1921. g. Benediktam
(Bencionam) Krāmeram izdota un pie
notāra Lieveņa 19. martā 1921. g. zem
reģistra Nš 3055_ apstiprināta pilnvara
atzita par iznīcinātu un jpekā neesošu

2. novembrī 1924. g.
14380 Miertiesnesi (paraksts).

Latgales apgabalties l.knminal-

nodaļa,
saskaņā ar savu 1924. g. 7. novembra
lēmumu, mekle_ uz sod. lik. 574. p. 2. d.
pamata apsūdzēto Daugavpils apr., Preiļa
pag. piederīgo apmēram 35 g. veco, Gri-
goriju Pētera d. Gavam.

Visām iestādēm un personām, kuram
ir zināma minētā Gavara un viņa mantas
atrašanās vieta, jāpaziņo Daugavpils apr.
5. iec. izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 8. novembri 1924. g.
Priekšsēd. v. Magnus.

14920 Sekretāra p. v. (paraksts).

Latgales apgabalt. I civilnodaļa
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā Jāņa
Anša d. Liepiņa privattestaments, ar
kuru testatora kustama un nekustama
manta novēlēta Jurim Jāņa d. un Ma-
daļai Jura m. Liepiņiem, ar_apgabaltiesas
1924. g. 12. septembra lēmumu apsti-
prināts un izdots mantiniekam Jurim
Jāņa d. Liepiņām.

Daugavpilī, 1924. g. 24. oktobrī.
L. Ne 658-a. 1924. g.

Priekšsēdētaja b. v. A. Strazdiņš.
13948 Sekretārs J. Ķangurs.

Rīgas apr. 3. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1460. p., ar
šo izsludina par iznīcinātu pilnvaru, ap-
stiprinātu pie Rgas notāra J. Kreicberga
un izdotu 1924. g februārī no zvēr. adv.
palīga Atta Ķēniņa Aleksandram Jāņa d.
Neimanim.

Rīgā, 10. novembrī 1924. g. Ne 518.
14901 Miertiesnesis (paraksts 1.

Aizputes iecirkņa miertiesnesis
saskaņā ar lēmumu no 192t g. 24. ok-
tobra meklē apsūdzēto uz Sodu lik.
581. p. 2. d. pamata Olgu Ernsta meitu
Ferster, dzim. 4. janvārī 1903. g.,
gara auguma, tuklu spēcīgu miesas būvi,
apaļu patumšu seju, rudām acīm, rūz-
ganiem matiem.

Visām iestādēm un personām, kurām
būtu zināms, kur atrodas minētā per-
sona, vai viņas manta, jāpaziņo par to
policijas iestādei, bet policijai minētā
persona jāapcietina un jāatgādā Aizputes
aresta telpas miertiesneša rīcībā.

Aizputē, 1924. g. 24. oktobri. Ns 588.
13939 Miertiesnesis (paraksts).

Valm eas apriņķa I iecrkņa
mi=rtiesnesis,

pamatojoties uz krim proc. lik. 71. panta,
meklē uz Sodu lik.- 581. p l.d. pamata
apsūdzēto Ferdinandu Kārļa d. Friš-
mani-Frīmani, dzim. ' 906. gada
2fi. martā, piederīgu pie Tukuma apriņķa,
Liel-Auces pagasta \\n uzaicina visas
personas un iestādes, kurām būtu zi-
nāma minētā Frišmaņa - Frīmaņa ta-
gadēja uzturēšanās vieta, paziņot par to
miertiesnesim Valmierā, Gaujas ielā
Nr. 13. jeb tuvākai policijas iestādei —
Frišmaņa-Frimaņa nogādāšanai mierties-
neša kamerā.
13801 Miertiesnesis (paraksts).

Cēsu apr I. iec. miertiesnesis
uz Civ. ties. lik. 2011, 2014. un 5019.
pantu pamata paziņo, ka pec 192'. g.
12. maijā Baižkalna muižā mir. Marijas
Sermuksi ir atklāts mantojums un
uzaicina visus, kam būtu uz šo manto-
jumu vai sakarā ar to kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisa-
riem, kreditoriem u. t. t, pieteikt šis tie-
sības minētam miertiesnesim sešu
mēnešu laikā, skaitot no ši sludinā-
iespiešanas .Valdības Vēsnesī.

Ja _ minētās personas savas tiesības
aušga uzradīta termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Cēsīs, 1924. g. 29. oktobrī.
141--1 Miertiesnesis J. Puchaļskis.

Daugavp ls apriņķa 5. iecirkņa
miertiesnesis' Preiļos,

pamatodamies uz Civ. lik. X sēj. 1239. p,
un Civ. p. 1 140L p. uzaicina 1923. g
8. decembrī miruša Icika Jeruchoma d,
An to kala (Antokola) mantiniekus pie-
teikt savas mantojuma tiesibas uz mi-
ruša atstato Preiļu m. Tirgus ielā neku-
stamo īpašumu _ augšminētam mierties-
nesim sešu mēnešu laikā, skaitot ne
šī sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī".
13472 Miertiesnesis Skromans.

3igas apgabaltiesas 2. iecirkņa
tiesas pristavs

piziņo, ka 22. novembrī 1924. g., pulkst.
'0 rītā, Rīga, Kr. B rona ielā Nš 23,
pārdos Vulfa S k o 1ņ i k a kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm, un no-
vērtētu par Ls 1740.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.

ffīga, 10. novembri 1924. g.
'4929 Tiesas pristavs Ķ r e b s.

?īcss apgt. 4. iec. tisaae izpildīt.
oaziņn, ka 28. novembrī 1924. g., pulkst.
10 rītā, Rīga, Vaļņu ielā Ns 2, otrreizējā
izsole pārdos Vilhelma Oļševska
kustamo mantu, sastāvošu no krēsliem,
plauktiem, dāmu cepurēm, rakstāmgalda,
divana ar spoguli un c, un novērtētu
par Ls 1319.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
14930 Tiesas izpild. V. P o ž a r i s k i s.

Daugavpils pilsētas prefektūra izsludina
par nederīgu, ka nozaudelu, Latvijas iekš-
zemes pasi Nš 13152, izdotu 13. jūnijā
ļfr2l. g. no šīs prefektūras uz Agaiijas
Jegora m. Kovalevskas vārdu. 13414

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija

uz Reingolda Pētera d. Kr ievīli
(Kriviņa) lūgumu par nekuslama>
sastāvošas no B lvu muižas izaoj
zemes gsbala zem nosauktma ,fefl*j
Oknup Ns 6-, platībā 40 deset.22U8W
asis vairāk vai mazāk, atrodošos La*J
apr., Bolvu pag., ievešanu zemes go
matj reģistri — uzaicina visas p;rsoo«
kurām n kādas tiesibas uz minēto *
kustamo mantu, iesniegt komisijai W
to paziņojumu _č e t i u mt«e»

lakā no izsludināšanas ^
dienus .*»

dibas Vēstnesī", pretējā gadījuma^
pieteiktās tiesības skaitīsies p«Jļ
: inātām ur. lūdzejs_ var tikt ieva»

Latgales zeme? grāmatu ft ?!8 i £
novadītās nekustamas manta rpa'""»

bez tādiem aprobežojumiem ar "J
strīdamās pārdošanas un hipoteK*'-
apgrūtinājumu tiesībām. J

Daugavpili, 29 okt. 1924. g. *'*"

Komisijas priekšsēdētājs ?»«£ *?
vecākais notārs E. Helļv'" -

14199 Sekretārs A_£JJJ^-

Latgales zemes grāmatu atj**

nešanas komis'ja.
uz Sergeja Vladimira dēlaJlS '

^lūgumu par nekustamas man », j
vošas no daļas no Kaz.m.rov«j

£
.Aleksandrovskoje selo*, mm»

varkiem .Malije Pizani" vai •
.Boļšije Pizani* vai Makejevfu

vajā Djerevņa" vai .Kinjmo ,..

^un .Zacharovka * . U/*,^ar NeNs 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, i
14, 15, 16, 17, 19, 20 un 2 , P>

visam 544, 25 desetīnas, atfofl .
zeknes apriņķa. Silajāņu P^^0
sanu zemes grāmatu reĶ"'j,.ties**
visas personas, kuram l[ **?r \a0ļ
uz minēto nekustamo man-»-

^komisijai par to paiitjoiumu
^^laikā no izsludināšanas dK

Vēstnesī", pretēja g.
tiesības skaitīsies par izmc
dzējs var tikt ievests ļ
grāmatu reģistri par rī-
mās mantas īpašnieku
robežojumiem ar ne. . n,j->»
šanas un hipotekansku ?

tiesibam. ., j^H
Daugavpilī, 1924. g, 29. okt

Komisijas priekšsēdētājs a]

liesas vecākais notar» t- ge
142C6 Sekretārs A



ijmm ann ir^fm. atlann. kinisfīa
r-iirra Getšona Ābrama d. M a i-

".na un Etkas .Et |) Šmuiļa m. Se-
do liīg'jmu par nekustamas mantas,

;as no 87 kv. asu liela zemes
ar ēkām, atrodošos Daugavpili,

4tas iecirknī, ārpus cietokšņa rajona,
lit. ,A*, Ietraucamā

J* 27, ievešanu zemes grāaatu
_ uzaicina visas personas,

1SL 'ir kādas tiesibas uz minēto neku-

«Smo mantu, iesniegt komisijai par to
«.rinoiumu četru mēnešu laika no

ēdināšanas dienas _ .Valdības Vēst-
ij- pretēja gadījuma nepieteiktas tie-

^s
' skaitīsies par iznīcinātam un

fidzējs var tikt ievests Latgales zemes
pamatu reģistri, par noradītās neku-
rinās mantas īpašnieku, bez kadien

probižojumiem ar neapstrīdamas pār-
ošanas un hipoteksrisku apgrūtinājumu

ļ tsibām
Daugavpilī, 28. okt. 1924. g. Nš 6928

Komisijas priekšsēdētājs,
apgabalt. vec. notārs E. H e 11 v i c h «

mgg Sekretārs A. B e r g s

Tieio nodokļa departamenta
iaiadu maksājumu piedzinējs paziņo, ka* Sfitt\tfgX **

Pflrdos ralrflksolīions
Movša Gutkina kustamo mantu, no-vērtēta par Ls 592.-, un sastāvošu no
dažādam mēbelēm, dēļ viņa 1923. gadaienākuma nodokļa segšanas

Rīga, 10. novembri 1924. g.
14863 Piedzinējs H e i b o v i č s.

Ota Iestāžu sludinājumi.)

Saistoša noteikumu
pārgrozījums

par svētdienas un nakts mieru
un tirdznk-cības un rūpniecības

i iestāžu kantonu un noliktavu
atvēršanas un slēgšanas laiku

Jetgavā.
Pi ņemts no pilse'as domes 22. ok-
tobri 1924. g. un apstiprināts no
Iekšlietu ministrijas pašvaldības de-
partamenta 29. oktobrī 1924. gadā

Nš 108229.
1924. gad.ī 1?. 15 februārī .Vailības

Vēstneša* NsN» 106, 108 un 1C9 publi-
cēto saistošo noteikumu punktu 2 ar
piez: ml strīpot un izteikt sekošā re-
dakcijā :

.Tirdzniecības un rūpniecības veikalus,
noliktavas un t. t. var atvērt no
15. oktobra līdz 15. martam — no
pulksten 8'/a rītā līdz pulksten
6'/2 vakarā, bet no 15. marta līdz
15. oktobrim no pulksten 8 rītā
lidz 6 vakara .

Šis saistošo noteikum t pārgrozījums
stājas spēkā divu nedēļu laikā, pēc ta
izsludināšanas .Valdības Vēstnesī.

Jelgavā, 6. novembrī 1924 g. 11710
2 Pilsētas galva P. Oodmans.

Pilse:as sekretārs V. Švanbergs.

Jēkabpils pilsētas

saistošie noteikumi
par

pasažieru un preču pār-
celšanu pār Daugavu.
Pieņemti Jēkabpils pilsētas domes
sēde 3. novembri 1924. g. protokols
& 206, apstiprināto no Iekšlietu mi-
nistrijas pašvaldības departamenta
ar rakstu no 10. novembra 1924. g.

ar N° 108532.
§ 1.

Privātu laivu īpašniekiem -vai nom-
lekiem ir aizliegts Jēkabpils pilsētas
robežās lietot šīs laivas priekš pasažieru
Pārcelšanas par Daugavu, vai ati pār-
'adāt vai pievest no ārienes pār Dau-

gavu dažādi veida preces tirdzniecības
»" rū pniecības nolūkiem.

S 2 "
Pārcelšanai par Daugavu iedzīvotajiem

£i'eto šim mērķim pastāvoši pilsētas
Pārceltuve par atlīdzību pēc a stiprinā-ms takses.

, § 3.

stiv?. noteikur n" pā kāpējts sauks pie"MiJibļs uz sodu likumu pamata

§ 4.
*e noteikumi stājas spēkā 14 dienu

V*a pec viņu pubicēšanas .Valdības»e«ni
14911 Pilsētas valde.

Pacildinājums
»:«'Win Boteikamlem pn \\m\m\

liiti timmi pilsēta
Neņemts domes sMĶ ļg.oktobrī
:,f; 8 ^n aps tiprināts no Paš-
ķī bas departamenta ar rakstu

'*» okto bfa š. g. Nš 108231.
di^'V5s

In
«a - .V9 79 - 1924. g.

*»acīt wl°-n°IeiKu'nu 'an:u 8rozU un
5 !f

osi: V;s, s tirgotavas Sasmakas
Y'"'«lamas darba dienās no 7 rītā

Pripiri„.i " svētdienas un svētku
2 ko

sl5dza™s 6 vakarā.
on ditorejām , maiznīcām un gaļas^^«am atļa uts

tirgoties»uz 9 rīla.

laikā Z n?teikumi stājas spēkā 14 dienu
- neih *?zslud'nāšanas .Valdības

*????**. 8. novembrī 1924. g.
.<.. Pilsētas galva īparah

Sekretārs (paraksts).

fiēiz-Sīseles mmlmM\
',oJ-921 8' ?? decembrī, pulksten
12 diena, Berz-Sīpeles virsmežniecības

kancleja,

mutiska izsolē
ar pectorgiem

sekošus būvdarbus:
1) Berz-Sīpeles virsmežniecības I. iec.

Batera apgaitas mežsarga un uguussarga
iedzīves jaunbūvi; iemaksājamā drošibas
nauda Ls 100.

Lūgumi sr 40 sant. zīmognodokli dēļ
pielaišanas pie mutiskas solīšanas ie-
sniedzami līdz 1. decembrim 1924. g
pulksten 12 dienā, Bērz-Sīpeles virsmež-
zinim.

Izsoles noteikumus, maksas aprēķinus
un zīmējumus var ieskatīt virsmežniecības
kancleja, darbdienas no pulksten 9—15.
14903 Berz-Sīpeles virsmežniecība.

Ūtrupe.
1924. g.27. novembrī, pulkst. 11 dienā,

pie Saikavas pagastajiama, pārdos
publiska vairāksolīšana Saikavas pag.,
Jirgenu māju pilsonim Pēferam Aiga-
ram aprakstītas sekošas mantas: vienu
2 g. vecu govi. novērtētu par Ls 80,6,
dēļ 1923. g. ienākumu nodokļa pie-
dzīšanas,

Mantas būs apskatāmas ūtrupes dienā
uz vietas.

Madonā, 10. nov. 1924. g. Nš 6053
Madonas iecirkņa policijas

14907 priekšnieks (paraksts).

Stendes pagasta, Taisa apr.,
Renču ciema I. pakāpes pamatskolai,

pie Stendes stacijas,
vajadzīgs ———

skolotais -pārzinis.
Pilntiesīgi kandidāti top uzaicināti

pieteikties rakstiski vai personīgi pie
pagasta padomes vēlēšanu dienī 22. no-
vembrī 1S24. g., pulksten 12 dienā,
Stendes pagasta namā.

Alga pēc attiecīgas kategorijas, brīvs
dzivokls ar malku, apgaismošanu un
zeme. 2 14956

Kalnciema pag. valde,
Jelgavas apriņķī,

atšaut ]. skolotajā iešanas
izšūdinātas uz 17. novembri I^

Kalnciemā, 5.novembri 1924. g. N° 1584
Priekšsēdētāja b. T. R o n e s a 1 s.

U67^ Darbvedis V. Cālers.

Mta celli iJžeafers JeM
izdos š. g. 15. novembri, pulksten 10,
savā kancleja, Upesielā Nš10, rakstiskā
un mutiskā izsole mazākprasītajam
apm 1000 kub. metru akmeņu sadrupi-
nāšmu ķīļos Praviņu akmeņu drupinā-
tavā,Tukuma apr. Drošības nauda Ls 25).

Tuvākas ziņas apriņķa ceļu inženiera
kancleja no plkat. 9-15. 2 15870

Budberga» pagasta vaids
izsludina par nederīgiem, kā nozaudētus
zemāk minētos dokumentus:

1) Iekšzemes Latvijas pasi izdotu no
Budbergas pagasta valdes 27. j'ebr.
1922. g. .Ns 1387, uz Marijanas Mārtiņa
m. Koškin vārdu; 2) iekšz. Latv. pasi
izdotu no Budbergas pagasta valdes

23. jul 1924. g. Nš 2468, uz Matildes
Kār.a m. Beka, šķirta Ambrazunas v.;
3) iekšz. Latv. pasi izdotu no Budbergas
pag. valdes 19. apr. 1922. g. Nš 147y,
uz Jēkaba Kārla d. Irbinska v.; 4) iekšz.
I atv pasi izdotu no Budbergas pagasta
valdes 30. apr. 192 t. g Nš 2419, uz
Annas Franča ra. Tanne, dzim Piebalg

v 5 i iekšz. Latv. pasi izdotu no Bud-
bergas pag. valdes 22. aug. 1921. g.
Ns 21i. uz Viļā Ludviga d. Akkermaga

v d> U'kšz. Latv. pasi izdotu no Bud-
bergas pag- valdes 28. sept 1921. g,
Nš 566, uz Amālijas Jana m. Zakevic v ;
7) iekšz Latv. pasi izdotu no Bubbergas
pag. valdes 28. janv. 1922. g. Nš 1314,
uz Agates Stefanam Prenas v ; 81 pasi

izdotu no vācu varas, vācu okupācijas
laikā, uz Antonijas Marijas Andreja m.

Odiņ v.; 9) iekšz. Latv. pasi izdotu no
Rendas pa^. valdes 4 nov 920 g.

Nš 392, uz Vilbelmines Kristapa m Jus-

kevič v : 0) zirga pasi izdotu no Ren-
das pag. valdes 3. apr 1920. g. /« 46,
uz Otto Neimaņa vardu, bet 1924. g.

maija mēnesi pārrakstīta uz Villielrninas
Juš-ievič v _; h2~Z

Daugavpils pilsētas prefektūra izsludina

par nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas iekš-

zemes pasi ,Nš 13150, izdotu 13. jumja
1921. g. no šis preiekturas uz
Osipa d. Kovalevska vardu. 13415

Vijciema pag. valde izsludina par ne-
derīgu, kā pazaudētu, karaklausības ap-
liecību, izdotu no Valkas kara apriņķa
priekšnieka 192L gadā uz Kārļa
tera d. Ansis vardu 13469

Kurmenes pag. valde, Jēkabpils apr..
izsludina par nederīgiem, kā nozaudē-
tus sekošus dokumentus: 1) Latvijas
iekšz. pasi Nr. 39, izdotu no Kurmenes
pag. vald .es 1920. g. 21. jūlijā uz Jāņa
Martina d. Laukaronska vardu; 2) Latv.
iekšz. 'pasi Nr 15, izd. 1922. g 18
bruarī no Kurmenes pagasta valdes,
atvaļinājuma apliecību Nr. 6264, izdotu

iinjelgavas-Mukstes kara aprigķa
priekšnieka 1922 g I novembri, un
zifga pasi Nr. 8, izdotu no Kurmenes
pag. valdes 1922. g. 18. janvāri, — uz
Mārtiņa Pētera d. Abeļunas vārdu, un
3) Latv. iekšz. pasi Nr 86, izdotu no
Kurmenes pag valdes 1921. g. 4. apr.
uz Alvines Pētera m Skadiņ v. 13236

Skrudalinas pag. valde (Ilūkstes apr.)
izsludina par nederīgu šai valdei par
nozzaudētu pieteikto kara klausības ap-
liecību Nr. 342, izdotu no Jaunjelgavas-
Uukstes kara apr priekšnieka 1921. g.
1. decembrī uz Antona Vladislava d.
Oa v ro n ska vārdu. 13555

Jelgavas pilsētas pol. 1. iec priekš-
nieks izsludina par nederīgiem doku-
mentus: 1) Rīgas kāja apt. priekšnieka
:921. g- 7 maija izdoto_ atvaļinājuma
apliecību Nr. 14442 uz Ādama Jura d.

;a vārdu, un 2) Ukru pag valdes
gada 7. janvāri izdoto zirga pasi

J-56 uz Anša Zamueļa d. Irbes v.
13394

Koc- un sabiedrisku iestāžu
? kases dalībn. grāma-
737, 2034, 172. 1768,

2203. 1853, 322. 845. uz Kārļa Riek-
Priedes, Ernesta iviņa,

Paula Hofmaņa, Otto ZorgeviČa, Ar-
nolda Aizsilnieka, Zelmas Pēterson un

:ozaudētas un
.3545

:spils apr *a palīgs
r nederīgu, kā nozaudētu,
ai apliecību, izdotu no Lat-

ulka komandiera 1920. g.
115. okt ar Nš 45. uz Friča Jana dēla

^ ,_,

Baldones virsmežniebeiba
pārdos 12. decembri 1924 g Baldones virsmežniecības kancleja, Bal-
dones meža muižā mutiskā izso ē

aipn un Kaltuša Ip m skoiii koka mežu do Mm mit-ia, iepin sek..leols:
5 Pārdos „ Drošibas
~ - No- nauda c'— ^c
>§ ids, apgaita un kv. NšNš pēc Pēc ver- lzcjr . Kuļ{ - piezimes»" , , ce!mu lējums tumu S, nezīmes
S? P'at- skaita ' . tīrīs, naudas §

£ ļ Ls 2
. ha kon ak Ls <

3>t»tes 1. ie*. wnexv»tec:ība .-
1 Doles nov, J«fe 7 apg., kvart. Nš 73 . . . 2,85 — 113t 45 57 — Saudzēt atauguN? 7 , Nš 73 2,77 — 931 37 —

Nš 9 . >* 77 2,76 - 1950 78 98 —
4 - Nš 9 Nš 116 . 1.69 _ H13 57 71 15

J* 9 . Nš 116 0,99 — 1532 61 77 13
Nš 9 . Nš 116 0,71 — 1893 95 8

7 . Nš 9 . Nš 116 0,48 — 1584 63 79 8

fi itttlones 2. iet. meiniecifra.-
8 Baldones novads, Nš 13 apg., kvatt. Nš 45 . . 03) — 277 u 14
9 . Nš 13 . Nš. 45 ... 0^33 — 424 17 21 —Nš 13 Nš 45 0,19 — 301 12 15 —

Nš 13 . Nš 45 . . . . u,58 — 1403 56 70 —12 Nš 13 . Nš 45 1,04 — 862 34 43 28
13 Nš 13 Nš 45 0,59 — 1365 55 68 —It . Nš 13 Nš 67 . 1,15 — 1820 73 91 —15 . Nš 13 . Nš 67 0,36 — 795 32 40 —16 . Nš 15 Nš 46 . . . 0,28 — 802 32 40 —17 . Nš 15 Nš 46 . . . ļ 0,70 — 1703 68 85 ļ —18 . Nš 15 . Nš 46 ... . ll,22 — 379 15 19 —

Jliercendor/es 3. iet:.mežniecī6a.
19 Mercendorfes nov., Nš 16 apg, kvart. Nš 26 0,87 — 908 36 45 —
20 . Nš 16 . Ns 17 . . ? . . 0,30 — J98 24 30 4
21 . Nš 16 . Nš 17 0,98 — 577 23 29 —
22 . Nš 17 . Nš 1 1,97 - 1349 54 67 . 20 Saudzēt ataugu
23 . Nš 16 . )* 17 2,32 — 1388 56 69
24 . Nš 17 . Nš 10 . . . . 0,75 — 754 30 38 —
25 Uves nov., Nš 17 apg, kvart. Nš 28 2,60 — 1153 46 58 20 Saudzēt ataugu
26 . Nš 18 . . Nš 13 1,89 — 625 i 25 31 —
27 Mercendorfes nov., Nš 20 apg., kvart. Ns 3 1,07 — 924 ļ 37 46 12
28 , . . Nš 6 0 82 — 1418 57 71 2
29 . . . Nš 12 1J38 — 1929 77 P6 —
30 . . . Nš 12 . . . . 0,49 — 461 18 23 —
31 Līves nov., Nš 18 apg., kvart. Nš 18 — 272 107 4 5 —
32 . Nš 18 . . Nš 25 — 65 39 2 2 —
33 . Nš 17 . . Nš 30 . . . — 40 10 0,40 0,50 —
34 Mercendorfes nov., Nš 17 apg. kvart. Ns 11 . . . . — 425 117 5 6 —
25 . Ns 70 . . Nš 8 . — 368 132 5 7 —
36 . Ns 16 . . Ns26 ... — 469 119 5 6 —
37 . . Ns 25 . . — 174 50 2 3 —
35 . . . Nš 14 . . - 258 110 4 6 —
39 . , Nš 15 . . — 70 38 1 2 —
40 . . J* 17 — 460 190 8 10 —
41 . Nš 17 — 48 35 1 2 —
42 . Ns 16 ... — 211 128 5 6 —
43 . ... J* 18 ...... — 54 35 l 2 —
4t . . Nš 23 — 117 38 2 2 —
45 . Nš 20 apg., kvart.Nš 7 — 109 59 2 3 —

Ufežamnišas *V. iet:, mežniecība.
46 Baldones nov., Nš 3 apg., kvart. Nš 39 1.13 610 24 31 —
47 1 . . . Nš 40 0,66 — I 502 20 25 —
48 I . . . Nš 40 . — 461 19 23 —

Izsoles sākums pīkst. 12 dienā. Pirms izsoles sākuma dalībniekiem jāiemaksā 10° 0 drošības naudas no novērtē-
juma solījumu nodrošināšanai. Drošibas nauda izsole jāpapildina līdz 10°/" no faktiski nssolītas vienības sumas. Cirsmās
atzīmētie sēklas koki nav cērtami. Virsmežnincība patur sev tiesības pārdošanai nolemtas vienības noņemt no izsoles
saviem ieskatiem.
2 Tuvākas ziņas Baldones virsmežniecība un pie iekirkņu mežziņiem. 1 1781 Baldones «Irsmei itclba.

Lauksaimnieku ievērībai.
Intendanfuras jalienS pārtikas nolīta

iepērk no zemturiem-ražotajiem svaigu cūkas gaļu,
maksājot augst. katru dienu pastāv, tirgus cenas.

Cūku gaļ' . nododama Rigā, Bruņinieku ieli Nš 8 a, noliktav s gaļas nodaļā
veselām tušam, bez izplēstiem nieru taukiem ne vieglāki par 65 klgr. (4 pudi, '.
N'udu par nodotām cūkām izmaksas tūliņ.

Tā kā pie noliktavas pa-tāv izmek lēšanas stacija, tad cūkas var tikU4h>-
dotas bez štempelēšanas. 14948

Dunētu liunlfe izsludinisekošas rakstiskos lop:
20. novembrī š. g, uz vadmalu, bruņo, metep>m un uzvalkiem kopā 5400 tek.

mtr pēc techniskiem noteikumiem un parauga
20 novembrī š. g., uz ādu, zoļu manšetēm, kruponos 250 kg pec paraugn.

24. novembri š. g., petroleju 150 tonnas pēc techniskiem noteikumium.

Torgus notur pulkst. 10 rītā. Tuvākas ziņas par torgu noteikumiem, ma-
teriāliem un iemāk ājamām drošibas naudām izsniedz dzelzsceļu virsvalde, istabā

Nš 122-a. no pulksten 12-11 2 14466

^^atmmm^i^KmmBmmKimmmaĒMimmmm tmmaĒĒamm^mmm
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M. kora būonlecib.pflroaldes būvju un īpašumu daļai

Daugavpils grupa, P cietoksnī, Ēmbotes ieli 26, grupas kancleja izsludina

jauktos torsos
novembrī š. g.. pulksten 12. uz apmēram 300 kareivju koka gultiņa

v nāru) izgatavošanu karaspēka daļu vajadzībām.

Patētiski oiedīvāiumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi pieda īries mntiskos
? nomāks .nodokli, iesniedzami torgu dienā lidz pu!-

pje pļeda -iaksa drošības naudu Ls 1

Tuvākus noteikumus, darba maksas aprēķinus un zimējumus var dabūt ap-

s-atit darbdienās no putkst. 9-15. Daugavpils grupas kancleja. Daugavpils c.e-

toksnī. F.mbotes ielā k pie grup» darbveža. Torg. galīgi. 1'

UQlstspap.ru spiestuves izdevuma

„Latvju raksti"
nirmā burtnīca iznākusi. Otrā iznāks šā mēneša beigās, turpmikās kārtīgi

fkmēne".s viena. Katra b ? Uti = 100 t ar P,

lāstu 2 lati 30 sant. = 115 r. Pasūtījumi adresējam. Valstspap.ru ».-

RIgā. 1 Maskavas ieU Nš 11 *****"



Rīgas prefektūra
izsludina par neder., kā nozaud. gada
uzturas apl. ar Nš 0653 uz Rozas Vein-
blat v. 12921

Rīgas jūrmalas policijas pr-ks
izsludina par neder nozaud. Latv. iekšz.
pasi, izd. Dubultos ar Nš 2890 uz Kri-
stīnes Kārļa m. Daudzig. dzim. Peterson v

13007

Daugavpils prefektūra
izsludina par neder. Latvijas iekšz
pasi, izd. 4 okt. 1922. g. Nš 4000 no

! Dagdas pag. valdes uz Jāņa Jāņa d.
Lukstina v. — kā pieleik. par nozaud.

12756

Daugavpils prefektūra
izsludina par neder. Latv. iekšz pasi,
izd. 16. apr. 1921. g. Nš 10934 no
Daugavpils pref. uz Genovefas Nikolaja
m. Verigo v. — kā pieteik. par nozaud.

12759

Daugavpils prefektūra
izsludina par neder atvaļ. apl. ar
Nš 205/20777/ž., izd no Daugavpils
kara apr. pr-ka uz Ruvina Reizera
kura plet. par nozaud. (3003

Oauguvpils prefektūra
izsludina par neder dienesta apl, izd.
no Kreslavas pol. pr-ka 19 .'2. g. un
dienesta apl, izd. no Dagdas po! iec.
pr-ka 1923. g. uz Jāņa Jāna d. Lukstina
v. — kura Diet. par nozaud. 12758Daugavpils prefektūra

izsludina par neder. Latv. iekšz. pasi
ar Nš 4612, izd. 20. dec. 1920. g. no
Daugavpils pref uz Anneles Justina m.
Uutarovič v. — kā plet. par nozaud.

12895

Rīgas prefektūra izsludina par nederīgu,
kā nozaudētu, gada uzturas apliecību
Nš X 23066 uz Viktorijas M a č u 1 i s
vārdu. 13721

Daugavpils prefektūra
izsludina par neder, atvaļ. apl. ar
Nš 22 3538, izd. no Daugavpils kara
apr. pr-ka uz Jāzepa Ādama d. Asčuka
v. kura pieteik. par nozaud 13002

Rigas prefektūra izsludina par nederīgu,
kā nozaudētu, gada uzturas apliecību
NšX 19591 uzKārja Nijborg v. 13722

Daugavpils prefektūra
izsludina par neder, atvaļ apl., izd.
no Rigas kara apr. pr-ka no 22. febr.
1921. g. ar N» 6747 uz Jaga Jaga d.
Lukstina v. — kura pieteik. par nozaud

12757

i Rīgas prefektūra izsludina par nederīgu,
kā nozaudētu, gada uzturas apliecību
Nš X 18966 uz Jocheļa Levitte vārdu.

Iespiesti Valtts tipograllji

Jelgavas apriņķa priekšnieka pailgs
2. iecirknī izsludina par nederīgu
nozaudētu personas apliecību, izdotu
1924. g. 6. septembri Ns 976 _ no Ga-

rozes pag. valdes uz Zaņa Pētera dēla
Smiltnieka vārdu. 13843

Jelgavas apriņķa priekšnieka palīgs
2. iecirkni izsludina par nederīgu
kā nozaudētu Latvijas pasi, izdotu
1920. gada 28. aprīlī Nš 185 no Ga-
rozes pag. valdes uz .Mildas Jēkaba m,
Ķalniņas vārdu. 13842

Daugavpils apr. priekšn. pa!. I iec.
izsludina par nederīgam, ka nozaudēlas
sekošas pases un apliecības:

1) Iekšzemes pasi, izdotu no Višķu
pag. valdes 1921. g. 21. februāri Nr. 1252,
uz Alekseja Trifona d. Fedorova vardu.

2) Iekšzemes pasi, izdotu no Kolupes
pag. valdes_ 192l. g. 25. oktobrī Nr.2577,
uz Annas Jana m. Mespor vardu.

3) Zirga pasi, isdotu no Kolupes pag.
valdes 1922. g. 23. decembri Nr. 1657.
uz Maitas Ivanovas m. Mitrofanovas v.

4) Kara klausības atvaļinājuma ap-
liecību, izdotu no 2. Dobeles kājnieku
pulka komandiera 1922. g 5. marta
Nr. 1076, uz Eduarda Staņislava dēla
Svetiņa vārdu.

5) ' Iekšzemes pasi, izdotu no Višķu
pag valdes 1921. g. 18. jūnijā Nr. 2731,
uz Antona Donata d. Jarikovska v.

6) Personas apliecību pases vietā,
izdotu no Višķu pag. valdes 1923. gadā
14. jūlijā Nr. 2915, uz Jāņa Alekseja d.
Fedorova vārdu.

7) Kara klausības atvaļinājuma ap-
liecību, izdota no 11. Dobeles kājnieku
pulka komandiera 1922. g. 19. martā uz
Augusta Staņislava d. Kūciņa vārdu

8) Zirgu pasi, izdotu no Maliņovas
pag. valdes 1920. g. uz Vasilija Haritona
dēla Nikolajeva vārdu, priekš melnsar-
kana zirga 15 gadus veca, ar kreiso
aci neredzīgs, 1 arš. 13 veršoku augsta.

Daugavpils pilsētas prefektūra izslu-
dina par nederīgu Latvijas iekšzemes
pasi Nr. 12399, izdotu 1921. g. 21. maijā
no Daugavpils pilsētas prefektūras uz
Staņislava Jāna d. Jackeviča vārdu, kā
pieteiktu par nozaudētu. 13839

Daugavpils prefektūra
izsludina par neder, dienesta apl. ar
Nš 52, izd. no Daugavpils 1. polic. iec.
pr-ka uz Jāzepa Ādama d. Asčuka v. —
kura pieteik. par nozaud. 13001

Daugavpils apr-pr-ka pal 1 lec
izsludina par neder., ka pazaud, gada
uzturas apl., izd. no Iekšl. ministr, ar
Ns 20359 uz Polijas pavalst. Rozālijas
Donata m. Vasilevskajas v., derīgu līdz
19. okt. 1924. g. 12681

Ventspili ipi. pr-ka pal. 1. iet.
izsludina par neder., ka nozaud. Latv.
iekšz. pasi, izd. no viņa 7. jun. 1920 g.
ar Ns 1249 uz Annas Jēkaba m. Zveij-
niek v. 13005

Daugavpils pilsētas prefektūra izsludina
par nederīgu Latvijas iekšzemes pasi
Nš 99754, izdotu 3 martā 1920. g no
R gas prefektūras uz _ Hajas Ābrama m.
Sekundo vardu, kā pieteiktu pir no-
zaudētu 13133

Daugavpils pdsetas prefektūra izsludina
par nederīgu Latvijas iekšzemes pasi
N? 9975/S, izdotu 6. martā 192u. g. no
Rīgas prefektūras uz Sāja Be jamiņa d.
Sekundo vārdu, kā pieteiktu par no-
zaudētu

^
11734

Jaunlaicenes pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara klau-ības
apliecibu Ns 1930, izdotu no Latgales
atsevišķa eksksdrona konandiera 2. apr.
1921. g. uz Jnņa Dāvā d. Eglīt vārdu.

13316
Daugavpils pilsētas prefektūra izsludina

par nederīgu atvaļinājuma apliecibu
Nš 7626, izdotu 29 aprīli 1924. g. no
Daugavpils kara apriņķa priekšnieka uz
Aleksandra Dankera vardu, kā pieteiktu
par nozaudētu 13732

Veclaicenes pag. valde, Valkas apr.,
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
šīs pag valdes 1921. g. 11. aprilī iz-
doto zirga pasi Nr. 360 Jānim Miirkam,
kura dzīves vieta Veclaicenes pagasta
Spallos. (Pase pie zjrga pārdošanas
pārrakstīta uz Alfrēda Markitan vārdu.)
Ķēve 8 g. veca, 1 arš. 15 vērš augsta,
sirma spalva un grieztām krēpēm. 13251

Vecgulbenes pag. valde izsludina par
nederīgiem sekošus nozaudētus doku-
mentus : Cesvaines valsts vidusskolas
pedagoģiskas padomes apliecību Nr. 3,
izdotu 1923. g. 16. jūnijā, un pagaidu
apliecību Nr 4560, izdotu no I. M.
skolu departamenta 1923 g. 28. jūnijā
uz Martas Driķis vārdu. 13250

Vecumulžas pag. valde izsludina par
nederīgu Latvijas pasi Nr. 235?, izdotu
no Vecumulžas pag. valdes 1924. g. 18.
jūnijā uz Lības Mārtiņa m. Liepas v.

Daugavpils pilsētas prefektūra izsi.„,par nederīgu ka nozaudētu , atvaknldln 'aplecbu Nš 12378' 16362 ž ifi"fmmaartas a «?£«&?
I e vska vardu "vova-
-ļr—; : ; _J3416

Rendas virsmežniecība izsludī^ '
nederīgu nozaudēto ieročuatļaujuMizdotu 23. februuī 1923 e n ,'
departamenta uzRendasvirsmežni^KRendas 11. iecirk ņa mežn iecības*&
IL apg. mežsarga Andža G o 1 d b > ,Tvardu. ,18»— : 13392

Rīgas kaa apr. priekšnieks izJud^par nederīgu nozaudētu karaklausfh,apliecību Ns 593 3060 . izdotu 23 wno Rīgas kara apr. priekšn. uz So 2,
Abe dēla Itkina vārdu, dzim. 18997

Rīgas kara apr. prie kšnieks izsludimTpar nederīgu nozaudēto kara klausība! w
izpild. apliecību ar Nš 1399, iziZ20. maijā 1922. g. no 6. Rīgas kāfn '
komandiera uz kar. Ādolfa Adolia dēl ,
Ekerta vardu. j493y

Ārlietu ministr, ārzemju pasu nodals.zsludina oar nederīgu nozau dētoHeimaņa H a a z e s ārzemes pasi arNš 6812, izdotu 6. augustā 1924. g. 14944
Srlietu ministrijas ārzemju pasu nod

zsludina par nederīgu Emīlijas Jāņa m
Popp ārzemes pasi N? 117, izdotu
5. janvārī 1924. g. Rīgā

Bruņniecības virsmežniecība
9

pārdos mutiskos torgos 13. decembrī 1924. g. Grenču meža
muižā augošu mežu, zemāk norādītā vienībās.

S Pārdos Drošības naudas
-? S j No- Ls

= Mežniecības, novada un a Cirsmas ^ £ Numurētus kokus vērtē- , r, -
S *Z " re

, Iz- Piezīmes
apgaitas nosaukums ^ gads .2, -= j jums . ļ" I cjrtumu3 *— ™ rirtitmn

2? § 2 & Skaits NšNš , tīrīšanah-^"o *-r < cl Ls lmsdnal | gana!

I. Remtes iecirkņa
mežniecība.

Remtes novads.

1 Nš 3 — Dulbja apgaita. 47 1924 2 0,39 — 300 15 15
2 Tāpat 47 1924 3 0,59 — 370 19 19
3 . 47 1924 4 0,52 — : — 500 25 25 L'z stīgām

4 . 47 1924 5 0,60 630 32 32 numurētie koki
5 Ns 5 - Luknas apg. 56 1921 Ns 2 1 0^9 - - 250 13 13

numurētie kok,

6 Tāpat 56 1921 Ns 2 2 0,29 — 185 10 10 atstājami

7 . 56 1921 N»2 3 0,29 — 200 10 10
8 , 56 1921 Ns2 4 0,29 - — 335 17 17

Plāņu novads.

9 Nš 8 — Plāņu apgaita. 5 1923 I 0,30 — 285 15 15 I ,, ,. _
10 Tāpat 15 1923 1 0,48; — 560 28 28 Uz ^''ļ . .
11 i 15 1923 2 0,45 i - 610 31 31 ( ""mūrētie koki

12 . 15 1923 3 0,28 — 320 16 16 atstājami

Zantes novads.
13 Ns 9 — Zantes apgaita. 9 1923 1 0,72 : 460 23 23 ) Uz stigām
14 Tāpat 9 1923 2 0,46 — 375 19 19 > numurētie koki

) atstājami
II. Aizupes Iecirkņa mež-

niecība.
Jaun-Dziru novads.

16 Ns 17 — Kāruma apg. 100 1924 1 0,22 220 11 —
16 Tāpat 100 1924 2 0,37 — 340 17
17 100 1924 3 0,37 — - 332 17
18 . 100 1924 4 0,36 — 375 19
19 , 100 1924 5 0,36 ' — 390 20
20 , 100 1924 6 0,36 — — 350 18 —
21 . 100 1924 7 0,35 — _ 400 20
22 „ 100 1924 8 0,35 — — 350 18
23 . 100 1924 9 0,35 — — 322 17
24 ., 100 1924 10 0,81 — 700 35
25 . 100 1924 II 0,50 — 270 14

III. Grenču iecirkņa
mežniecība.

Bruņniecības novads.
26 Nšl8 Jaun-Klinganaapg. 68 1921 N16 6 0,19 — 225 12 12
27 Tāpat " 68 1921 Nšl6 7 0,36 — 415 21 21
28 N;19 — Ciemata apg. 90 1922 Nš2 1 0,40 — 375 19 19
29 Tāpat 90 1122 N° 2 2 0,42 — — 795 40 40
30 . 90 1922 Ns 2 3 0 ,42 — 405 21 21
31 . 90 1922 Ns2 4 0,43 — — 590 30 30
32 , 98 1921 NŠ20 1 0,38 — — 295 15 15
33 , 98 1C21 Ns20 2 0,19 — — 190 10 10
34 . 98 1921 Ns20 3 0,19 — ] — 220 11 II
35 . 98 1921 Ns20 4 0,31 — — 370 19 19
36 Ns 21 Purgaiļa apg 169 1923 1 — 7 1— 7 115 6 6
37 Tāpat 174 1922Ns7 1 — 61 32 . 92 810 41 41
38 . 177 1924 1 0,26 — — 145 8 8
39 . 177 1924 2 P,25 — — 135 7 7
40 . 177 1924 3 0,25 — — 145 8 8
41 . 177 1924 4 0,25 — — 195 10 10
42 . 184 1923 1 — 6 11— 16 95 5 5
43 Ns 21 - Tiļļa apgaita 148 1923 1 — 28 3— 40 390 20 20
44 Tāpat 152 1921 Ns 4 — — 34 1— 34 525 27 27
45 . 152 1923 1 — 131 ! 27—160 2580 129 129
46 , 154 1922 1 — 6 13— 18 102 6 6
47 , 154 1924 1 — 27 418—444 500 25 25
48 . 154 1924 1—37 445—481 750 39 , 39
49 „ 154 1924 1 37 4J»2—518 630 32 32
50 „ 154 1924 1 — 15 519—533 275 14 14
51 . 160 1923 2 — 167 31—197 .1780 89 89
52 Ns 22 — Valdeka apg. 127 1922 I 1 14 l ,c r

Tāpat 127 1922 2 — 7 13— 19 > * u D °
53 , 133 1920NŠ9 - — 9 15—23 120 6 6
54 , 134 1924 1 - 22 301—322 345 18 18
55 . 134 1924 1 — 23 323-345 285 15 15
56 . 137 1923 1 — 97 25-121 1235 62 62
57 , 140 1922 1 — 29 28— 56 345 18 18
58 . 142 1921 Ns 3 — 3 13 45 3 3
59 . 142 1923 1 — 84 34-117 1135 57 57
60 Nš 23 - l.apskaln.i apg. 12 F 1924 1 0,41 — — 200 10 , —
61 Tāpat 12 F 1924 2 P ,54 — — 2C0 10 —
62 . 12 F 1924 3 0,45 — 120 6
63 . 5 F 1924 3 1,01 - — 200 10 -
64 . 5 F 1924 4 0,72 —' — 280 14 —
65 Ns 24 Jaun-Dzērves apg. 16 1921NŠ23 1 — 19 30— 48 305 16 16
66 Ns 25 Darvas-cepļa apg. 48 1924 1 — 33 227—259 550 28 28
67 Tāpat 48 1924 1 — 20 260—279 290 15 15
68 Ns 27 Jaun-Bīlava apg 19 1922 Nš 9 2 — 52 95—146 820 41 41

Solīšana sāksies pīkst. 12 dienā. Torgos pielaidīs un piedāvājums atīs no personām, kūpas iemaksās torgu
komisijai pirms torgu sākuma 10°,'o drošības naudas no vērtētās sumas, kura pēc nosolišanas jāpapildina līdz 10 "
nosolītas zumas.

Virsmežniecība patura tiesības izsludinātās uz torgiem un nolemtās pārdošanai torgu vienības noņemt no torgiem
pec saviem ieskatiem.

Tuvākas zigas virsmežniecības kancleja un pie attiecīgiem iecirkņu mežziņiem.

1)901 Bruņniecības virsmežniecība.

LnMeJu saustarpēja apdrošināšanas BMMM-
pamatojoties uz statūtu 9. § un saskaņā ar valdes un uzraugu kormtei

uzaicina akcionāras iamaksa*
līdz 31. decembrim š. g.. kā otru da|u — 2

uz katru parakstītu akciju.
Jelgavā, 8. novembri 1924. g. Vade

Dažādi sludinājumi.
Rīgas kalpotāju artelim
,.EKSPRESS",

Lielā Zirgu ielā Nr. 17,

flaWn3Doll9t.fliMiaiiit.int8,
uz kuram guļ parāds, zem Nsl* 7077
8544, 8884, 8953, 9020, 9223, 9224'

9232, 9254, 9328, 9330, 9392, 9393'

9405, 9425, 9439, 9492 un 9495

tiks Izūtrupētas
trešdienL 3. decembrī 1924. g., pulksten
11 dienā, Lielā Kalēju ielā Ns 9/11.
1494') ; Valde

Akciju sab. „Lignum"
akcionāri tiek uzaicināti uz 2. decembrī
š. g., pulksten 5 p. p. sabiedrības telpās,
Rīgā, Kungu ielā Nš 2, sastucamo

ii. pilno sapulci.
Dienas kārtība:

1) Sapulces vadītāja vēlēšanas
2) Gada pārskats par 1923. g. un valde?

un revīzijas komisijas ziņojumi.
3) Bu Ižeta apstiprināšana.
4) Vēlēšanas.
5) Varbūtējie akcioiaru priekšlikimi.

Akcionāriem, kufu īpašumā _ atrod s

akcijas uz uzrādītāju, jāpieteic tādis vis-
maz 7 dienas iepriekš sasaucarms pilna*
sapulces. 14938 Valde

Ar šo ziņojam, ka akciju sabiedrības

«Rūpnieks" (Promišlennlk)
ārkārtējā vispārējā

ii. sapulce
notiks 12. decembrī š. g., Rīga, PopoM
ielā N° 7, dz. 2, pulksten 8 vak., ar sekošu

dienas kārtību:
1) Valdes ziņojums.
2) Gada pārskata apstiprināšana.
3) Nekustamās mantas pārdošana.
4) Vēlēšanas. ,.„,„
5) Tekošas darīšanas. _J__t_de_ 14W

llg» DflMi ii-*
nitt.

nenokārtotu parād-i dJļ, p ārdos atklāt»

vairāksolīšanā
savās telpās, Tērbatas iela V . _;
š. g. 28. novembrī, pulkitefl *"

3 ieķīlātas ottligaiijas ,
par 20.000, 100.000 un 20D.000_ Latv. r6 _

.

ierakstītas uz nekustamu īpašuma

kandaugavā, Tilta ielā J* 6 8^Sīkākas zigas izsniedz s«ieu _.
telpās katru diena no pulksten

dienā. valde
I447J ______

Nacionālais teatrs
Ceturtdien, 13. no vembri, P« 1Ksl

tautas izrāde ]4g$
„(fatni". ,„.

Piektdien, 14. novembri , pu^',
.Ārpus fiftutn^j.̂
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